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Հան դե սի հար ցե րին պա տաս խա նում 
է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
նախ կին ան դամ ՎալերիՊողոսյանը:

-Իրհռչակումից25տարիանցՀա-
յաստանում անկախությունը տակա-
վինմնումէհավուրպատշաճի չգնա-
հատվածարժեք: Պատճառը, թերեւս,
ակնբախ է՝ անկախությունը չգոհաց-
րեց միջին վիճակագրական հայաս-
տանցուն, որովհետեւ նրա սոցիալ-
տնտեսականվիճակը չլավացավ, իսկ
արտաքինհարաբերություններումմեր
երկրի քաղաքական վարկն ընկավ:
Պարոն Պողոսյան, ինչ եք կարծում,
ինչո՞ւ խոստացված իրավական պե-
տությունըայդպեսէլչստացվեց:Ինչո՞ւ
ձախողվեց սահմանադրական կար-
գի հաստատումը, եւ արդեն քառորդ
դարմեզչիհաջողվումներդնելազատ
ընտրությունների եւ անկախ արդա-
րադատության մեխանիզմ երը: Ձեր
մեկնաբանությունը՝խնդրեմ:

- Ա մեն դեպ քում հար ցը հան գում է 
Սահ մա նադ րութ յա նը: Այն մե զա նում 
ուղ ղա կի չի գոր ծում, եւ այդ ի մաս տով 

ի րա վա ցի են բո լոր նրանք, ով քեր կա-
րե ւո րում են, ա ռա ջին հեր թին, սահ մա-
նադ րա կան կար գի հաս տատ ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը: Սահ մա նադ րութ յու նը 
չի գոր ծում` մեկ, եւ մենք ան կա րող ենք 
հաղ թա հա րել դրա հետ կապ ված դժվա-
րութ յուն նե րը` եր կու: Ին չո՞ւ: Ս րանք հա-
սա րակ հար ցեր չեն, հա տուկ ու սում-
նա սի րութ յան կա րիք կա, ո րով հե տեւ 
գոր ծոն նե րը բազ մա թիվ ու բազ մա շերտ 
են: Այդ ա մե նին անդ րա դառ նա լը շատ 
ժա մա նակ կխլի, ուս տի ես կարճ կա սեմ՝ 
սկսե լով այն բա նից, որ ան կա խութ յան 
ար շա լույ սին բա վա կա նա չափ խնդիր ներ 
էին կու տակ վել, ո րոնց մեծ մա սը, ըստ 
էութ յան, ժա ռան գութ յուն էր մնա ցել 
խորհր դա յին կար գե րից: Վերց նենք երկ-
րի ող նա շա րը հա մար վող տնտե սութ յու-
նը, ո րը միան գա մից փլուզ վեց, ո րով հե-
տեւ այն սո վետ միութ յան «հա գով» էր 
կար ված, այ սինքն՝ միայն խորհր դա յին 
պայ ման նե րում կա րող էր աշ խա տել: 
Հե տո իշ խա նութ յան ե կան մար դիկ, այդ 
թվում եւ ես, ո րոնք, մեղմ ա սած, չու-
նեին կա ռա վար ման փորձ, մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի հետ շփվե լու, գոր ծակ ցե-
լու ու նա կութ յուն ներ եւ, բա ցի դրա նից, 
չգի տեին՝ ինչ ա սել է ժո ղովր դա վա րութ-
յուն, իշ խա նութ յուն նե րի տա րան ջա տում 
եւ այլն: Այդ ա մե նին գու մար վե ցին ար-
ցախ յան պա տե րազ մը, Ս պի տա կի ա վե-
րիչ երկ րա շար ժը, հար յուր հա զա րա վոր 
փախս տա կան նե րի ներ հոս քը, ոչ խե-
լա միտ սե փա կա նաշ նոր հու մը, ինչ պես 
նաեւ նշված բա ցա սա կան գոր ծոն նե-
րից ա ծանց վող խնդիր նե րի շա րա նը` 
խնդիր ներ, ո րոնց հաղ թա հար ման հա-
մար, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 25 
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Վալերի Պողոսյան. «Եթե Սահմանադրությունը չի աշխատում, ի՞նչ տարբերություն՝ լա՞վն է, թե վատն է»

տա րին բա վա կան չէ, ո րով հե տեւ մտա-
ծո ղութ յուն փո խե լու հա մար եր բեմն 
շատ տաս նամ յակ ներ են պա հանջ վում: 
Չ պետք է մո ռա նալ, որ այ սօր վա տնտե-
սա կան, քա ղա քա կան, գի տամ շա կու թա-
յին գոր ծիչ նե րի, պե տութ յան ա ռանց քա-
յին դե րա կա տար նե րի, ինչ պե սեւ շար քա-
յին քա ղա քա ցի նե րի մե ծա մաս նութ յան 
մեջ ա մուր նստած են խորհր դա յին մտա-
ծե լա կերպն ու կարծ րա տի պե րը:

-ՊարոնՊողոսյան,դուքակնարկե-
ցիքխորհրդայինշրջանիցմեզբաժին
հասած վատ ժառանգության մասին:
Բայց չէ՞ որայդ հասարակությանմեջ
եղելեննաեւանժխտելիառավելութ-
յուններ,որոնցմասիներանությամբէ
հիշումավագսերունդը:Վերցնենքթե-
կուզ հենց ԽՍՀՄ սահմանադրությու-
նը.մերծնողներիպատմելով`խորհր-
դային Սահմանադրությունը որոշակի
կայունություն էր ապահովում երկ-
րում, իսկ քաղաքացիների համար`
երաշխավորված աշխատանք, անվ-
ճար կրթություն, անվճար բուժսպա-
սարկումեւայլն:

- Ես վե րա պա հու մով կխո սեի Խորհր-
դա յին միութ յան Սահ մա նադ րութ յան 
մա սին, որն, ի դեպ, փա կագ ծե րի մեջ 
վեր ծան վում էր իբ րեւ Հիմն ա կան օ րենք: 
Նույ նը Հա յաս տա նի խորհր դա յին սո-
ցիա լիս տա կան հան րա պե տութ յան պա-
րա գա յում էր, որ տեղ եւս Սահ մա նադ-
րութ յու նը նույ նաց վում էր Հիմն ա կան 
օ րեն քի հետ` չնա յած այդ եր կու եզ րույթ-
նե րը տար բեր են: Ձե ւա կա նո րեն գոր-
ծող եւ մե ծա պես հռչա կագ րա յին բնույթ 
կրող այդ ի րա վա կան փաս տա թուղթն 
ի րա կա նում Սահ մա նադ րութ յուն չի կա-
րե լի ան վա նել: Դա տե լով բո վան դա կութ-
յու նից` այն կա րե լի էր Հիմն ա կան օ րենք 
հա մա րել, բայց ոչ Սահ մա նադ րութ յուն: 
Սահ մա նադ րութ յու նը բարձ րա գույն 
ի րա վա կան ուժ ու նե ցող, այս պես ա սեմ` 
ու ղե նի շա յին փաս տա թուղթ է: Այլ հարց 

է, որ ինչ պես հի մա, այն ժա մա նակ եւս 
մեծ խզում կար Սահ մա նադ րութ յան եւ 
ի րա կա նութ յան մի ջեւ, դրան ցից յու րա-
քանչ յու րը, կա րե լի է ա սել, իր կյան քով էր 
ապ րում: Հա մա ձայ նեք, որ պե տութ յու-
նից ձրիա բար բնա կա րան, բժշկութ յուն, 
կրթութ յուն եւ այլ բա րիք ներ ստա ցող 
ան հա տը եր բեք չի կա րող լի նել լիար-
ժեք, օ րի նա պահ քա ղա քա ցի, ի մա նալ 
աշ խա տան քի հար գը, ար ժա նա պատ վո-
րեն վաս տա կել ըն տա նի քի ապ րուս տը: 
Այդ պի սի մար դիկ, ինչ պես ցույց է տվել 
կյան քը, սո վո րա բար հակ ված են լի նում 
գո ղութ յան, ա նաշ խատ ե կա մուտ նե րի 
եւ այլ ան կար գութ յուն նե րի: Մեր հա սա-
րա կութ յու նը, ինչ պես հայտ նի է, զերծ չէ 
նման կար գի հա կոտն յա ե րե ւույթ նե րից, 
ո րոնց ար մատ նե րը նա խորդ հա սա րա-
կար գի մեջ են:

- Դա նշանակո՞ւմ է արդյոք, որ
Խորհրդային միությունում եղած
արատները, այդ թվում` Սահմանադ-
րության հետ կապված, բնորոշ են
նաեւհետանկախականշրջանին:

- Մեծ հաշ վով` ա յո: Տե սեք` ա ռա ջին 
տպա վո րութ յու նը, որ բո վան դա կութ յա-
նը ծա նո թա նա լուց հե տո ստա նում ես 
խորհր դա յին Հիմն ա կան օ րեն քից, հե-
տեւ յալն է. պե տութ յու նը պետք է պա-
հի մար դուն, նրան ա պա հո վի ա մեն 
ին չով: Այդ թեզն իր կեն սու նա կութ յու-
նը չի կորց րել նաեւ հե տան կա խա կան 
շրջա նում: Պա տա հա կան չէ, որ այ սօր էլ 
մար դիկ շատ բան են պա հան ջում պե-
տութ յու նից: Մինչ դեռ ոչ թե պե տութ յու-
նը պետք է պա հի մար դուն, այլ ճիշտ 
հա կա ռա կը: Բայց պե տութ յունն էլ պի տի 
մշտա պես իր բարձ րութ յան վրա գտնվի, 
որ պես զի կա րո ղա նա ճիշտ կազ մա կեր-
պել պե տութ յուն-քա ղա քա ցի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը, այ լա պես ի հայտ 
կգան բա զում բար դութ յուն ներ, ո րոնք, 
ի վեր ջո, կհան գեց նեն Սահ մա նադ րութ-
յան չգո յութ յա նը: Ա սել է թե` Սահ մա նադ-
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րութ յու նը կա, բայց չի գոր ծում, այս պես 
կոչ ված, «շին ծու» Սահ մա նադ րութ յուն է:

Այ դու հան դերձ` նկա տենք, որ մեր օ րե-
րի սո ցիա լա կան խո ցե րից ա մե նաբ նո-
րո շը, ո րը ետ է պա հում սահ մա նադ րա-
կան ճա նա պար հով երկ րի զար գա ցու մը, 
կո ռուպ ցիան է: Այդ մա սին խո սում են 
բո լո րը` ե՛ւ իշ խա նութ յուն նե րը, ե՛ւ քա ղա-
քա կան ու ժե րը, ե՛ւ հա սա րա կա կան կա-
ռույց նե րը, ե՛ւ մի ջազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը: Գ րե թե բո լորն ըն դու նում 
են, որ Հա յաս տա նում կո ռուպ ցիան լայն 
տա րա ծում է ստա ցել` դառ նա լով լրջա-
գույն չա րիք: Իսկ այն տեղ, որ տեղ կա կո-
ռուպ ցիա, սահ մա նադ րա կան նոր մե րը 
չեն կա րող լիար ժեք ի րա կա նաց վել:

- Ինչպե՞ս…մի՞թե կոռուպցիայի եւ
սահմանադրականությանմիջեւանմի-
ջականկապգոյությունունի:

- Ի հար կե: Մեկն, ա սենք, կա րո ղա նում 
է կա շա ռատ վութ յամբ իր գործն ա ռաջ 
տա նել, իսկ մյու սը չի կա րո ղա նում կամ 
խոր շում է դի մել նման ստոր մի ջո ցի, 
ուս տի չի հա ջո ղում ինչ-ինչ անձ նա կան 
խնդիր ներ լու ծել: Ս տաց վում է, որ մե-
կը կա շառ քի մի ջո ցով ի րա վունք է ձեռք 
բե րում, մյու սը կա շառք չտա լու պատ ճա-
ռով զրկվում է ի րա վուն քից: Այդ պի սով` 
խախտ վում է մարդ կանց ի րա վա հա վա-
սա րութ յու նը, ո րը Սահ մա նադ րութ յան 
հիմն ա րար սկզբունք նե րից է: Այ սինքն` 
ե թե բո լո րը հա վա սար չեն օ րեն քի առ-
ջեւ, ու րեմն օ րեն քը չի գոր ծում, Սահ մա-
նադ րութ յու նը չի գոր ծում: Ես ըն դա մե նը 
մեկ օ րի նակ բե րե ցի:

- Մեր պետության օրինակն աչքի
առաջունենալով`ոմանցհամարտա-
րակուսելի է, որ Սահմանադրություն
ընդունելուցշատչանցած`իշխանութ-
յունները սկսում են պարբերաբար
նրանումփոփոխություններ, լրացում-
ներ ու սրբագրում եր մտցնել`տեքս-
տը բարելավելու պատրվակով: Ասա-

ցեք,խնդրեմ,պարոնՊողոսյան,կա՞ն,
առհասարակ,լավեւվատսահմանադ-
րություններ:

- Ան ձամբ ինձ ա մե նա քի չը հե տաքրք-
րում է խո սակ ցութ յու նը, թե այս Սահ մա-
նադ րութ յու նը լավն է կամ վատն է: Դա 
գնա հա տան քի լուրջ փաս տարկ չեմ հա-
մա րում: Ինձ, ընդ հա նուր առ մամբ, այլ 
բան է հե տաքրք րում. գոր ծո՞ւմ է տվյալ 
Սահ մա նադ րութ յու նը, թե՞ չի գոր ծում: 
Ո րով հե տեւ Սահ մա նադ րութ յու նը նա-
խե ւա ռաջ ար ժեք նե րի, կա րե ւո րա գույն 
սկզբունք նե րի հան րա գու մար է: Ե թե 
մենք այդ ար ժեք նե րը չու նենք, մնաց յա-
լը վե րա ցա կան խոս քեր, դա տո ղութ յուն-
ներ են: Վեր ջի վեր ջո` ե թե Սահ մա նադ-
րութ յու նը չի աշ խա տում, ի՞նչ տար բե-
րութ յուն՝ լա՞վն է, թե վատն է: Չ գոր ծող 
Սահ մա նադ րութ յու նը` որ քան էլ սի րուն, 
ի րա վա կա նո րեն ան թե րի գրված լի նի, 
մեկ լու մա յի ար ժեք չու նի: Այդ փաս տա-
թուղ թը նրա հա մար է, որ պես զի բո լո րը 
եւ, ա ռա ջին հեր թին, իշ խա նութ յուն նե րը, 
հե տո` քա ղա քա կան ու ժե րը, ա պաեւ`քա-
ղա քա ցի նե րը ա ռաջ նորդ վեն դրա նում 
ամ րագր ված սկզբունք նե րով ու ար-
ժեք նե րով: Քա նի դեռ մենք սրան չենք 
վարժ վել, սահ մա նադ րա կան կար գի 
պահ պան ման մա սին խո սելն ա վե լորդ 
է: Ինչ վե րա բե րում է սահ մա նադ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րին` դա աշ խար-
հում ըն դուն ված պրակ տի կա է, քա նի 
որ հա րա փո փոխ կյան քը միշտ նոր գա-
ղա փար ներ, նոր պա հանջ ներ է ա ռա-
ջադ րում: Սա կայն սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խումն երն ինք նան պա տակ չեն, 
եր բեք չի կա րե լի դրանք ծա ռա յեց նել օր-
վա իշ խա նութ յուն նե րի անձ նա կան շա-
հա դի տա կան նկրտումն ե րին:

- Քիչ առաջ խոսք եղավ կոռուպ-
ցիայի մասին` որպես սոցիալական
լրջագույն չարիքի: Դուք կոռուպցիան
նույնպե՞ս համարում ենք խորհրդա-
յին ժառանգություն: Եվ երկրորդ` ելք
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տեսնո՞ւմեքայդ չարիքնարմատախիլ
անելուառումով:

- Միան շա նակ` կո ռուպ ցիան նույն-
պես խորհր դա յին շրջա նի մնա ցուկ է: 
Այդ խնդրին ես անդ րա դար ձել եմ: Թե-
րեւս մասշ տաբ ներն են միայն մե ծա ցել: 
Գա լով երկ րորդ հար ցադր մա նը` ա սեմ, 
որ վի ճա կից ելք միշտ կա րե լի է գտնել, 
ե թե առ կա է քա ղա քա կան կամ քը: Կա-
ռա վա րութ յու նը, որ քան ինձ հայտ նի 
է, հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի մա սին 
մի քա նի ո րո շում է ըն դու նել, մի քա նի 
հանձ նա ժո ղովն եր են աշ խա տել այդ 
ուղ ղութ յամբ, ա հա գին գու մար ներ են 
ծախս վել, բայց արդ յուն քը ոչ ոք ա ռայժմ 
չի տե սել: Եվ չի էլ տես նի, ե թե կա ռա-
վա րութ յու նը շա րու նա կի աշ խա տել 
այս ո ճով ու ո գով, այ սինքն` պայ քա րը 
փո խա րի նի պայ քա րի ի մի տա ցիա յով: 
Հա մոզ ված եմ` ան կեղծ ցան կութ յան 
եւ քա ղա քա կան կամ քի առ կա յութ յան 
դեպ քում հնա րա վոր կլի ներ հաս նել 
տե սա նե լի արդ յուն քի: Հե ռու չգնանք: 
Հա րե ւան երկ րի նախ կին նա խա գահ 
Մի խեիլ Սա հա կաշ վի լին, ո րին եր բեք 
չեմ հա վա նել, բո լո րին ա պա ցու ցեց, որ 
կա րե լի է կարճ ժա մա նա կում ո րո շա-
կի խնդիր ներ լու ծել: Ուղ ղա կի պետք 
է հե տա մուտ լի նել` ինչ պես հարկն է: 
Ե թե հի շում եք, 90-ա կան թվա կան նե-
րին` նույ նիսկ պա տե րազ մա կան վի ճա-
կում գտնվե լով, մենք մի շարք կա րե ւոր 
ցու ցա նիշ նե րով զգա լիո րեն ա ռաջ էինք 
նույն Վ րաս տա նից եւ Ադր բե ջա նից: Այ-
սօր, ցա վոք, հա կա ռակ պատ կերն է` հա-
րե ւան երկր ներն ա ռաջ են ան ցել, մենք 
տե ղում դո փում ենք: Եզ րա կա ցութ յուն-
ներն ինք ներդ ա րեք:

- Ձեր կար ծի քով` որ տե՞ղ մենք թե-
րա ցանք, պա րոն Պո ղոս յան, ի՞ն չը կա-
րե լի էր շտկել, որ մենք բաց թո ղե ցինք:

- Այն վի ճա կը, որ այ սօր մենք ու նենք, 
գլխա վո րա պես մեր քա ղա քա կան ու ժե-

րի թեր զար գա ցա ծութ յան արդ յունք է: 
Երբ 17-18-րդ դա րե րում ի հայտ ե կավ 
Սահ մա նադ րութ յան գա ղա փա րը, հիմ-
նա կան քա ղա քա կան ու ժե րը հա սու նա-
նա լով եւ ո րո շա կի մա կար դա կի հաս նե-
լով՝ հաս կա ցան, որ ա ռանց փոխ հա մա-
ձայ նութ յան գա լու ո չինչ փո խել հնա րա-
վոր չէ: Եվ քա ղա քա կան ու ժե րի փո խա-
դարձ հա մա ձայ նութ յամբ աշ խար հում 
մինչ այդ ա մե նա լա վը հա մար վող՝ կա-
ռա վար ման թա գա վո րա կան հա մա կար-
գե րը սկսե ցին աս տի ճա նա բար ի րենց 
տե ղը զի ջել Սահ մա նադ րութ յան վրա 
խարսխ ված հա մա կար գե րին: Սահ ման-
վե ցին խա ղի ո րո շա կի կա նոն ներ, ձեռք 
բեր վե ցին հստակ պայ մա նա վոր վա ծութ-
յուն ներ, ո րոն ցով կար գա վոր վում էին 
հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը: 
Հե տո փոր ձը ցույց տվեց, որ այն տեղ, ուր 
խախտ վում են խա ղի կա նոն նե րը կամ 
փոխ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը, 
ո րոշ ժա մա նակ անց գոր ծում է բու մե-
րան գի է ֆեկ տը. խախ տու մը «վե րա դառ-
նում» է ել ման կե տին: Այն պես չէ, որ իշ-
խա նութ յուն ու նե ցողն ա մե նա կա րող է, 
եւ ինքն է միշտ թե լադ րո ղը: Սա է, որ մեր 
քա ղա քա կան ու ժե րը չեն հաս կա նում 
կամ չեն ու զում հաս կա նալ: Օ րի նակ՝ ո՛չ 
ՀՀՇ-ա կան նե րը 90-ա կան թվա կան նե-
րին, ո՛չ էլ նրան ցից հե տո իշ խա նութ յան 
ե կած ու ժե րը չհաս կա ցան քա ղա քա կան 
փոք րա մաս նութ յան՝ ընդ դի մութ յան շա-
հե րը հար գե լու, կա ռա վար ման հա մա-
կար գում նրանց ո րո շա կի չա փով ներգ-
րա վե լու ի մաս տը: Բայց չէ՞ որ այ սօր վա 
իշ խո ղը վա ղը կա րող է ընդ դի մութ յան 
հետ տե ղե րով փոխ վել եւ զրկված լի նել 
այն նույն ի րա վունք նե րից ու ար տո նութ-
յուն նե րից, ո րոն ցից ինքն այ լոց զրկել էր:

- Ա պա գա յին միտ ված մի հարց, 
պա րոն Պո ղոս յան, թե րեւս` վեր ջի նը. 
այ սինքն` փո փո խութ յուն նե րի հույ սը 
դուք սերն դա փո խութ յան հե՞տ եք կա-
պում:
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Թողարկման հարցազրույցը
Վալերի Պողոսյան. «Եթե Սահմանադրությունը չի աշխատում, ի՞նչ տարբերություն՝ լա՞վն է, թե վատն է»

- Ոչ, ոչ: Ես այդ ա մե նը խել քի հետ եմ 
կա պում: Մ տա ծե լու ու նակ մար դիկ ցան-
կա ցած ի րադ րութ յու նում շատ ա րագ 
կողմն ո րոշ վում են, թե ին չը փո խել, երբ 
փո խել եւ ինչ պես փո խել: Ի հար կե` ե թե 
հին ձեւն ի րենց այ լեւս չի բա վա րա-
րում: Կա շա ռա կե րութ յո՞ւնն է ընդ հա-
նուր ա ռա ջըն թացն ար գե լա կո ղը, ու րեմն 
տվյալ պա հին դրա դեմ պետք է ուղղ վի 
պայ քա րի սլա քը: Քա ղա քա ցին կտես նի, 
որ ա ռա ջին լուրջ քայ լին հե տե ւե ցին երկ-
րոր դը, եր րոր դը եւ այլն` կլցվի հա վա տով 
ու վստա հութ յամբ եւ իր ու ժե րի չա փով 
սա տար կկանգ նի պայ քա րի ե լած ա ռա-
ջա մար տի կին կամ քա ղա քա կան ու ժին: 
Տե սեք՝ հա սա րակ բան. ոս տի կա նը կոպ-
տում է խա ղաղ ցու ցա րա րին, ան հա-
մա չափ ուժ է կի րա ռում քա ղա քա ցու 
նկատ մամբ, բայց մար դիկ հայ հո յում են 
հան րա պե տութ յան ա մե նա բարձր պաշ-
տոն յա նե րին: Ա սում են՝ «դու մե ղա վոր 
չես, մե ղա վո րը քո մե ծա մե ծերն են»: Ա՛յ 
հար գե լի «մե ծա մե ծեր», մի քիչ մտա-
ծեք, ախր ին չո՞ւ եք մի հի մար ոս տի կա-
նի պատ ճա ռով զուր տե ղը ա նեծ քի կամ 
հայ հո յան քի ար ժա նա նում: Չ լի նի՞ դուր-
ներդ գա լիս է...

- Շ նոր հա կա լութ յուն հե տաքր քիր 
զրույ ցի հա մար:

Интервью номера

«Если Конституция не работает, 
какая разница, хорошая она, или пло-
хая?»

На вопросы нашего журнала отвеча-
ет бывший член Конституционного суда 
Валерий Погосян.

The Interview of the Issue

If the Constitution does not Work, 
What Difference does its Being Good 
or Bad Make?

Valeri Poghosyan, the former member 
of the Constitutional Court.
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Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները տարածաշրջանի
ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա

ՀԱԿՈԲ ՉԱՔՐՅԱՆ
Պատմական գիտությունների 
թեկնածու

Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին 
Թուր քիան Մի ջին Ա րե ւել քում ռազ մա-
քա ղա քա կան հե նա կե տի դեր էր կա տա-
րում Ա րեւ մուտ քի հա մար: Միա ժա մա-
նակ նա ՆԱՏՕ-ի միջ նա բերդն էր ընդ դեմ 
ԽՍՀՄ-ի: Այլ կերպ՝ տա րա ծաշր ջա նում 
Թուր քիա յի ազ դե ցիկ դիր քը պայ մա նա-
վոր ված էր ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րի 
քա ղա քա կան ծրագ րե րում զբա ղեց րած 
տե ղով, եւ Ա րե ւելք-Ա րեւ մուտք դի մա կա-
յութ յու նը ե րաշ խա վո րում էր այդ տե ղի 
կա յու նութ յու նը:

Սա կայն 90-ա կան թվա կան նե րի 
սկզբին աշ խարհն ա կա նա տես ե ղավ 
շրջա դար ձա յին փո փո խութ յուն նե րի: 
1991-ի սկզբին լու ծար վեց Վար շավ յան 
ուխ տը: Մինչ այդ՝ տե ղի տա լով Ա րեւ մուտ-
քին, ԽՍՀՄ-ը միա ցել էր ԱՄՆ-ի գլխա վո-
րած հա կաի րաք յան դա շին քին: Սա Ա րե-
ւելք-Ա րեւ մուտք մրցա պայ քա րում վեր-
ջի նիս հաղ թա նա կի լուրջ փաս տարկ էր: 
Դ րա նով ա կա մա ազ դա րար վեց երկ րագն-
դի վրա երկ բե ւեռ հա մա կար գից միա բե ւե-
ռի անց ման ան խու սա փե լիութ յու նը:

1991-ի օ գոս տո սին լու ծար վեց նաեւ 
ԽՍՀՄ Կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յու-

նը: Նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ին 
նախ կին միու թե նա կան հան րա պե տութ-
յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ կազ մա վոր-
վեց Ան կախ պե տութ յուն նե րի հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը (ԱՊՀ): Թե րեւս դրա-
նով վերջ տրվեց Խորհր դա յին միութ յան 
տան ջա լից հո գե վար քին: 

Վար շավ յան ուխ տի լու ծա րու մը նշա-
նա վոր վեց սա ռը պա տե րազ մի ա վար-
տով: ԽՍՀՄ-ի փլուզ մամբ քայ քայ վեց 
հա մայ նա վա րա կան հա մա կար գը: Թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը 1991-ի դեկ-
տեմ բե րի 16-ի ո րոշ մամբ խորհր դա յին 
այլ հան րա պե տութ յուն նե րի թվում ճա-
նա չեց Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ան-
կա խութ յու նը: Ա վե լին՝ 1992-ի սկզբին 
Ռու սաս տա նը, որ պես հիմն ա դիր կազ մի 
ան դամ, հրա վիր վեց « Սեւ ծով յան տնտե-
սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն» կազ մա-
կեր պութ յուն: Այս պի սով՝ նա խադր յալ-
ներ ստեղծ վե ցին ռուս-թուր քա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րը նոր հի մունք նե րով 
զար գաց նե լու հա մար եւ դրանք սկսե ցին 
վե րա ճել հա մա գոր ծակ ցութ յան, թե կուզ 
ա ռեւտ րատն տե սա կան ու է ներ գե տի կա-
յի բնա գա վառ նե րում:

Սա կայն Ա րեւ մուտ քը օ րա կարգ 
մտցրեց Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում ռու սա-
կան գոր ծո նի վե րա կանգ ման սպառ-
նա լի քը չե զո քաց նե լու, ինչ պես նաեւ 
Հա րա վա յին Կով կասն ու Մի ջին Ա սիան 
Թուր քիա յի մի ջո ցով Ռու սաս տա նի ազ-
դե ցութ յու նից զերծ պա հե լու հար ցը: 
Դա են թադ րում է Թուր քիա յին հա մա-
պա տաս խան դե րի հատ կա ցում, ին չը 
ԽՍՀՄ-ի փլուզ մա նը զու գըն թաց՝ ստա-
ցավ «Ադ րիա տի կից մին չեւ Չի նա կան 
ծով» ձե ւա կեր պու մը:

Նոր դե րից բխող պա հանջ նե րը, ինչ 
խոսք, զգա լիո րեն գե րա զան ցում էին 
Թուր քիա յի քա ղա քա կան, տնտե սա կան, 

Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները 
տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա
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ա ռա վել եւս ֆի նան սա կան կա րո ղութ-
յուն նե րը: Թեեւ 1992-ին Ա րեւ մուտքն 
ակն հայ տո րեն մե ղադ րեց Թուր քիա յին 
ստանձ նած դե րը տա պա լե լու մեջ, բայ-
ցե ւայն պես թյուր քա լե զու հան րա պե-
տութ յուն նե րի հետ սեր տաճ ման հե ռան-
կա րը այն պի սի ո գե ւո րութ յուն էր պատ-
ճա ռել նրան, որ նա, ի լուր աշ խար հի, 
հայ տա րա րեց. «21-րդ դա րը լի նե լու է 
թյուր քա կան աշ խար հի դար»1:

Սեւ ծո վի ա վա զա նում, Հա րա վա յին 
Կով կա սի ու Մի ջին Ա սիա յի թյուր քա-
լե զու հան րա պե տութ յուն նե րում Թուր-
քիա յի ակ տիվ քա ղա քա կան գոր ծու-
նեութ յունն ու ան զուսպ հա վակ նութ-
յուն նե րը ԽՍՀՄ-ի ի րա վա հա ջորդ Ռու-
սաս տա նում դի տարկ վեց որ պես ոտնձ-
գութ յուն ռու սա կան գե րազ դե ցութ յան 
տա րածք նե րի հան դեպ: Չ նա յած վար չա-
պետ Սու լեյ ման Դե մի րե լի՝ Ռու սաս տան 
կա տա րած այ ցի ըն թաց քում 1992թ. մա-
յի սի 25-ին Մոսկ վա յում ստո րագր ված՝ 
« Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան եւ Թուր-
քիա յի Հան րա պե տութ յան մի ջեւ հա րա-
բե րութ յուն նե րի հի մունք նե րի մա սին» 
պայ մա նագ րի առ կա յութ յա նը, որ տեղ 
կող մե րը բնու թագր վում էին որ պես «բա-
րե կամ պե տութ յուն ներ», ան ցու մա յին 
շրջա նի դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով 
Ա րեւ մուտ քի առ ջեւ ընկր կող Ռու սաս-
տա նը սկսեց կոշտ դիր քո րո շում որ դեգ-
րել Թուր քիա յի նկատ մամբ2:

Դա հատ կա պես ակ նա ռու դար ձավ 
1993-ին, երբ Ռու սաս տանն ըն դու նեց 
«Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան նոր 
հա յե ցա կարգ», իսկ 1994-ին « Բաշ քենթ» 
հա մալ սա րա նի ռազ մա վա րա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի պրոֆ. 
Էն վեր Հա սա նօղ լո ւի դի պուկ ար տա հայ-
տութ յամբ՝ ռուս-թուր քա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րը հան գե ցին յու րա տե սակ 
«սա ռը պա տե րազ մի»3: Այս պայ ման նե-
րում ընդ հատ վեց Ա րեւ մուտ քի կող մից 
խրա խուս վող եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
վե րա ճող ռուս-թուր քա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի բնա կա նոն զար գա ցու մը: 

Ընդ հատ ման նա խա ձեռ նութ յու նը, 
ինչ պես նշում է պրոֆ. Հա սա նօղ լուն, 
պատ կա նում էր ռու սա կան կող մին, 
ո րով հե տեւ ռուս-թուր քա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի ըն թաց քը, ընդ հա նուր առ-
մամբ, կան խո րո շել է Ռու սաս տա նը4:

* * *

Ռուս-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րում առ կա սառ նութ յու նը պահ պան-
վեց մին չեւ որ Վ լա դի միր Պու տի նը Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յան նա խա գա հի 
պաշ տո նում փո խա րի նեց Բո րիս Ել ցի-
նին: 2000թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ-
յուն նե րի արդ յուն քում գա լով իշ խա նութ-
յան, Պու տի նը սկզբնա կան շրջա նում 
վե րա պա հո րեն էր վե րա բեր վում Թուր-
քիա յի հետ հա րա բե րութ յուն նե րին: Ըստ 
ա մե նայ նի, նրա մո տե ցու մը պայ մա նա-
վոր ված էր այն ա ջակ ցութ յամբ, որ թուր-
քա կան իշ խա նութ յուն նե րը ցու ցա բե րում 
էին ինչ պես չե չեն ան ջա տո ղա կան նե րին, 
այն պես էլ Ռու սաս տա նի տա րած քում 
գոր ծող իս լա մա կան ա հա բեկ չա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին5:

Ի դեպ, Թուր քիան էլ Ռու սաս տա նին 
էր մե ղադ րում, թե ա ջակ ցում է Քուրդս-
տա նի աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ-
յա նը՝ PKK-ին: Փո խա դարձ մե ղադ րանք-
նե րը եր կուս տեք անվս տա հութ յուն էին 
են թադ րում, իսկ դա լուրջ խո չըն դոտ է 
եր կու երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րում 
առ կա դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հար-
ման ճա նա պար հին: Բա ցի Թուր քիա յի 
նկատ մամբ նա խա գահ Պու տի նի վե րա-
պա հու մից, ան ցու մա յին դժվա րութ յուն-
նե րին բախ վող Ռու սաս տա նին լրջո րեն 
մտա հո գում էր ԽՍՀՄ-ի փլուզ մամբ 
պայ մա նա վոր ված «ան պաշտ պան վա-
ծութ յան» բար դույ թը, իսկ Պու տի նին՝ 
ռու սա կան գե րազ դե ցութ յան տա րածք-
նե րի խո ցե լիութ յունն ու ռու սա կան պե-
տութ յան գեր տե րութ յան կար գա վի ճա կի 
կո րուս տը: Թուր քիան, իր հեր թին, կանգ-
նած էր երկ րի ներ քա ղա քա կան կյան քի 
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ա պա կա յու նա ցու մը հաղ թա հա րե լու 
ա ռաջ նա հերթ խնդրի առ ջեւ: 

Թե պետ Ռու սաս տանն ու Պու տի-
նը չկա րո ղա ցան ձեր բա զատ վել նշված 
մտա հո գութ յուն նե րից, ոչ էլ Թուր քիան 
հաղ թա հա րեց ա պա կա յու նաց ման 
խնդի րը, սա կայն 2001-ին ԱՄՆ-ը Ն յու 
Յոր քում ա կա նա տես ե ղավ ան նա խա-
դեպ ա հա բեկ չութ յան: Սեպ տեմ բե րի 
11-ի այդ ա հա բեկ չութ յու նից հե տո պաշ-
տո նա կան Վա շինգ տո նը սկսեց ԱՄՆ-ի 
հա մար սպառ նա լի քի աղբ յուր դի տար-
կել Մի ջին Ա րե ւելքն ու Հ յու սի սա յին Աֆ-
րի կան՝ նե րառ յալ Հա րա վա յին Կով կասն 
ու Մի ջին Ա սիան, շրջա նա ռութ յան մեջ 
դրեց դե ռեւս 90-ա կան նե րին մշակ ված 
« Մեծ Մեր ձա վոր Ա րե ւելք» ծրա գի րը, 
ա պա, գլո բալ պա տե րազմ հայ տա րա-
րեց մի ջազ գա յին ա հա բեկ չութ յա նը: Այս 
ա մե նին հե տե ւե ցին Աֆ ղանս տա նի դեմ 
2001-ին սան ձա զերծ ված պա տե րազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ու 2003-ի 
հա կաի րա յան երկ րորդ պա տե րազ մը, 
ընդ ո րում՝ ա ռանց ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ-
յան խորհր դի ո րոշ ման, ո րի մշտա կան 5 
ան դամն ե րից մեկն է Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յու նը:

Ինչ պես ողջ աշ խար հի եւ նշված տա-
րա ծաշր ջան նե րի, այն պես էլ տա րա-
ծաշր ջա նա յին երկր նե րից Թուր քիա յի ու 
գեր տե րութ յան հա վակ նութ յուն նե րով 
տա րա ծաշր ջա նում շա հեր հե տապն դող 
Ռու սաս տա նի հա մար ան կան խա տե սե լի 
հե տե ւանք նե րով հղի այս զար գա ցումն ե-
րը նպաս տե ցին եր կու պե տութ յուն նե րի 
մեր ձեց մա նը, ո րին ըն դա ռա ջեց նա խա-
գահ Պու տի նը:

* * *

2001թ. նո յեմ բե րի 16-ին Ն յու Յոր-
քում Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի արտ-
գործ նա խա րար նե րը ստո րագ րե ցին 
«Երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յու նից դե-
պի բազ մա կող մա նի գոր ծըն կե րութ յուն» 
են թա վեր նա գի րը կրող « Ռու սաս տա նի 

Դաշ նութ յան եւ Թուր քիա յի Հան րա պե-
տութ յան մի ջեւ Եվ րա սիա յում հա մա գոր-
ծակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա-
գի րը»6: Թեեւ այդ ծրագ րի ստո րագ րումն 
ի զո րու չե ղավ ռուս-թուր քա կան «հա-
մա գոր ծակ ցութ յա նը» բազ մա կող մա նի 
գոր ծըն կե րութ յան բնույթ հա ղոր դել, սա-
կայն փո խա դարձ այ ցե լութ յուն նե րի հա-
մար նա խա պայ ման ներ ստեղ ծեց: 

Դ րան ցից, թե րեւս, «ա մե նան շա նա-
կա լին» 2004թ. դեկ տեմ բե րի 6-ին նա-
խա գահ Պու տի նի՝ Ան կա րա կա տա րած 
պաշ տո նա կան այցն էր: Այ ցի նա խօր-
յա կին ռու սա կան մա մու լին տված հար-
ցազ րույ ցում Վ լա դի միր Պու տինն ընդգ-
ծեց « Սեւ ծո վի ա ռափն յա եր կու երկր-
նե րի մի ջեւ ա ռեւտ րա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի զար գաց ման նշա նա կութ յու նը 
ներ կա փու լում», իսկ Ան կա րա յում հայ-
տա րա րեց. «Ե կել ենք այս տեղ, որ ըն դու-
նենք հան դուգն ո րո շումն եր: Մեր այ ցը 
ա ռեւտ րատն տե սա կան բնա գա վա ռում 
նոր հո րի զոն ներ է բա ցե լու Ռու սաս տա-
նի եւ Թուր քիա յի առ ջեւ7:

Նա խա գահ Պու տի նը խո սեց նաեւ չե-
չեն ա հա բե կիչ նե րի մա սին, ո րոնց Թուր-
քիա յում ա պաս տա նած ղե կա վար նե րից 
9-ին թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն 
ար դեն ձեր բա կա լել էին այ ցի նա խօր յա-
կին: Պու տի նի այ ցի ըն թաց քում հարթ-
վե ցին նաեւ 2003-ից շա հա գործ վող 
« Կա պույտ հոս քի» հետ կապ ված ո րոշ 
խնդիր ներ՝ ա վե լաց նե լով Թուր քիա մա-
տա կա րար վող ռու սա կան գա զի ծա վալ-
նե րը8: 2005-ի հուն վա րին պա տաս խան 
այ ցով Մոսկ վա ու ղե ւոր վեց Թուր քիա յի 
վար չա պետ Ռե ջեփ Թա յիփ Էր դո ղա նը, 
որ տեղ կող մե րը եր կու երկր նե րի մի ջեւ 
հա մա խառն ա ռեւտ րի ծա վա լը 25 մի-
լիարդ դո լա րի հասց նե լու ո րո շում կա-
յաց րին:

2004-ին 4,6 մլրդ կազ մող այդ ցու ցա-
նի շը 2007-ին հա սել էր 21 մի լիար դի: 
Մինչ ան շե ղո րեն զար գա նում էին ռուս-
թուր քա կան ա ռեւտ րատն տե սա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րը, 2008-ի օ գոս տո սին 
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բռնկվեց Հա րա վօ սա կան պա տե րազ մը: 
Ռու սաս տա նը բախ վեց ՆԱՏՕ-ի բուռն 
հա կազ դե ցութ յա նը: Որ պես ՆԱՏՕ-ի ան-
դամ՝ Թուր քիան նույն պես հա կադր վեց 
Ռու սաս տա նին, սա կայն ան պա տաս-
խան թո ղեց Վ րաս տա նի ռազ մա կան օգ-
նութ յան պա հան ջը:

2014-ի սկզբին, երբ Պու տի նը զորք 
մտցրեց Ուկ րաի նա, իսկ մար տի 16-ին 
Ղ րի մը կցեց Ռու սաս տա նին, Թուր քիան 
հա կազ դե ցութ յամբ ար ձա գան քեց, բայ-
ցե ւայն պես, ի տար բե րութ յուն ՆԱՏՕ-ի 
ան դամ մյուս երկր նե րի, զերծ մնաց 
պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մից: Այլ 
կերպ՝ չնա յած քա ղա քա կան աս պա րե-
զում ա ռա ջա ցած լուրջ հա կա սութ յուն-
նե րին, ռուս-թուր քա կան ա ռեւտ րատն-
տե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը մին չեւ 
2015թ. շա րու նա կե ցին ան շե ղո րեն զար-
գա նալ: Եր կու երկր նե րի մի ջեւ հա մա-
խառն ա ռեւտ րի ծա վալն ար դեն կազ-
մում էր 35 մլրդ դո լար:

Այդ հա կա սութ յուն նե րը չխան գա րե-
ցին Պու տի նին, որ 2012 եւ 2014 թվա-
կան նե րին եւս եր կու այց կա տա րի Թուր-
քիա: Ա վե լին՝ երկ րորդ այ ցի ըն թաց քում 
նա Ան կա րա յում ար տա հայտ վեց նա խա-
պատ վութ յու նը, ի տար բե րութ յուն « Հա-
րա վա յին հոս քի», « Թուր քա կան հոսք» 
նա խագ ծին տա լու մա սին: Ընդ ո րում, 
սա այն դեպ քում, երբ «Ա րա բա կան գար-
նան» զո հը դար ձած Սի րիան ար դեն 
ներ քաշ վել էր չհայ տա րար ված պա տե-
րազ մի մեջ:

* * *

Սի րիա յի ճգնա ժա մը սկսեց 2011-
ի մար տին: Մինչ Պու տի նը սի րիա կան 
ճգնա ժա մին քա ղա քա կան լու ծում էր 
ա ռա ջար կում, ա մեն կերպ ձգտում էր 
ճգնա ժա մի կար գա վոր ման գոր ծըն թա-
ցում ա պա հո վել Սի րիա յի նա խա գահ 
Բա շար Ա սա դին թի կունք կանգ նած 
Ի րա նի Իս լա մա կան հան րա պե տութ-
յան ներգ րավ վա ծութ յունն ու ընդգ ծում 

ա հա բեկ չա կան բո լոր խմբա վո րումն ե-
րի դեմ հա մա տեղ պայ քա րի անհ րա-
ժեշ տութ յու նը, Էր դո ղա նը վար չա պե տի 
կար գա վի ճա կով, Ա սա դի վար չա կար գը 
տա պա լե լու հա մար Քա թա րի ու Սաուդ-
յան Ա րա բիա յի հետ միա սին ա ջակ ցում 
էր Սի րիա յում գոր ծող ա հա բեկ չա կան 
խմբա վո րումն ե րին՝ կազ մա վո րե լով նո-
րե րը, ինչ պի սիք են « Սուլ թան Աբ դուլ հա-
միդ», « Սուլ թան Մու րադ խան» բրի գադ-
ներն ու « Ֆե թիհ» խմբա վո րու մը: 

Ա վե լին՝ Էր դո ղա նը զոր քով Դա մաս-
կոս մտնե լու հույ սեր էր փայ փա յում, 
որ պես զի տա պա լի Բա շար Ա սա դին: 
Թե րեւս՝ այդ ա ռու մով պա տա հա կան 
չէր «Ար դա րութ յուն եւ բար գա վա ճում» 
խմբակ ցութ յան առ ջեւ նրա 2012-ի 
օ գոս տո սի 4-ին ու նե ցած ե լույ թը. « Տի-
րոջ կամ քով կմտնենք Դա մաս կոս եւ մեր 
նա մա զը կա նենք Օ մա յան մզկի թում»9: Ի 
դեպ, իշ խա նա մետ « Թաք վիմ» թերթն էլ 
20015թ. օ գոս տո սի 5-ի հա մա րում Հա-
լե պը Թուր քիա յի 82-րդ վի լա յեթն էր հա-
մա րում10: 

Ակն հայտ է, որ Ա սա դի վար չա կար գը 
սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ տա պա-
լե լու պա րա գա յում Թուր քիան՝ ան մի-
ջա կա նո րեն մաս նակ ցե լով նոր իշ խա-
նութ յուն նե րի ձե ւա վոր մա նը, Սի րիա-
յում դիր քերն ամ րապն դե լու, այդ տե ղից 
իր ազ դե ցութ յու նը հա րա կից երկր նե րի 
վրա տա րա ծե լու եւ, դրա նով իսկ, տա-
րա ծաշր ջա նա յին գեր տե րութ յան վա ղե-
մի ե րա զանքն ի րա կա նաց նե լու հնա րա-
վո րութ յուն էր ստա նա լու: Դ րա հա մար 
անհ րա ժեշտ էր ՆԱՏՕ-ի ա ջակ ցութ յու նը, 
բայց՝ ա պարդ յուն: ՆԱՏՕ-ի շրջա նակ-
ներն ան տե սե ցին նաեւ Սի րիա յի թուր-
քա կան սահ մա նին հա րող տա րած քի 
եր կայն քով «անվ տան գութ յան գո տի» 
ստեղ ծե լու՝ Թուր քիա յի պա հանջ նե րը: 
Այդ ըն թաց քում ԱՄՆ-ը, ի դեմս նա խա-
գահ Բա րաք Օ բա մա յի, եւ Եվ րա միութ-
յան ա ռա ջա տար երկ նե րը ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կում Սի րիան չէին պատ կե-
րաց նում ա ռանց Բա շար Ա սա դի:
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Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները տարածաշրջանի
ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա

Ա սա դի տա պալ ման՝ Էր դո ղա նի ծրա-
գի րը ձա խող վեց: Ինչ վե րա բե րում է «անվ-
տան գութ յան գո տուն», ա պա այդ գո տու 
հա մար նա խա տես վող տա րած քում ամ-
րապնդ վե ցին քրդա կան « Ժո ղովր դա վա-
րա կան միաս նութ յուն» կու սակ ցութ յան՝ 
PYD-ի եւ նրա ռազ մա կան թե ւը հան դի-
սա ցող « Ժովր դա կան պաշտ պա նա կան 
ու ժե րի»` YPG-ի դիր քե րը, ո րոնց թվա կազ-
մը շուրջ 50 հա զար է: Հատ կան շա կան է, 
որ մինչ Թուր քիան նրանց ան վա նում էր 
PKK-ի ա հա բե կիչ ներ, նա խա գահ Օ բա-
ման ան վա նեց «ԱՄՆ-ի ցա մա քա յին զոր-
քը»: Դ րան հե տե ւե ցին Ան կա րա յի քուրդ 
ա հա բե կիչ նե րին ա ջակ ցե լու եւ Թուր քիա-
յի սի րիա կան սահ մա նի եր կայն քով քրդա-
կան գո տի ստեղ ծե լու՝ Վա շինգ տո նին 
հաս ցեգ րած ա նընդ մեջ մե ղադ րանք նե րը:

Այդ մե ղադ րանք նե րի, ինչ պես նաեւ 
նա խա գահ Ա սա դին տա պա լե լու պատ-
ճա ռա բա նութ յամբ Սի րիա յում ՆԱՏՕ-ին 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
մեջ ներ քա շե լու նկրտումն ե րի հե տե ւան-
քով Թուր քիան դար ձավ խնդրա հա րույց 
եր կիր ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի հա մար: Ս տեղծ-
ված ի րա վի ճա կում Թուր քիան փոր ձեց 
Հ յու սի սա յին Սի րիա յի քրդա կան կազ մա-
վո րումն ե րի դեմ օգ տա գոր ծել իր իսկ հո-
վա նա վո րած՝ «Իս լա մա կան խա լի ֆա յութ-
յուն» կոչ ված «Ի րաք- Շամ իս լա մա կան 
պե տութ յան» ա հա բե կիչ նե րին:

Այս կազ մա կեր պութ յան նպա տա կը, 
սա կայն, քրդա կան կազ մա վո րումն ե րը 
չէին, այլ ողջ Սի րիան: Չ նա յած ա մե րիկ-
յան օ դու ժի ռմբա կո ծութ յուն նե րին, նրան 
հա ջող վում է ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի 
Դա մաս կոս: Թ վում էր՝ 2014-ին նա խա-
գահ ընտր ված Էր դո ղա նը, թե կուզ «Իս լա-
մա կան խա լի ֆա յութ յան» մի ջո ցով, հաս-
նում է Ա սա դի տա պալ ման նպա տա կին: 
Ու հան կարծ 2015թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին 
Սի րիա յի կռիվն ե րին մի ջամ տում է Ռու-
սաս տա նը: Ընդ ո րում, այս մի ջամ տութ-
յու նից ա ռաջ՝ սեպ տեմ բե րի 23-ին, Պու տի-
նը Մոսկ վա յում ըն դու նել էր նա խա գահ 
Էր դո ղա նին:

* * *

Ռու սաս տա նի ռազ մա կան մի ջամ-
տութ յու նը էա պես փո խեց ու ժե րի հա վա-
սա րակշ ռութ յու նը Սի րիա յում: Չ նա յած 
ռու սա կան օ դու ժի հար ված նե րը «Իս լա-
մա կան խա լի ֆա յութ յան» շրջա նակ նե-
րով սահ մա նա փա կե լու՝ Վա շինգ տո նի 
փոր ձե րին, սկսե ցին լուրջ հար ված ներ 
ստա նալ նաեւ ան- Նուս րան, Ջեյշ ուլ-Իս-
լամն ու Թուր քիա յի կող մից հո վա նա-
վոր վող մնա ցած բո լոր ա հա բեկ չա կան 
խմբա վո րումն ե րը: Հար ված նե րից զերծ 
չմնա ցին նաեւ Թուր քիա յի սահ մա նա-
մերձ շրջան նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հա-
մա պա տաս խա նա բար ան- Նուս րա յի 
եւ «Իս լա մա կան խա լի ֆա յութ յան» վե-
րահս կո ղութ յան տակ գտնվող Ա զեզն ու 
Ջե րաբ լու սը, ո րոնք 993 կմ ձգ վող թուրք-
սի րիա կան սահ մա նի ըն դա մե նը 93 կի-
լո մետ րա նոց հատ վածն են կազ մում: 
Ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
կանգ նե ցին մա տա կա րար ման ու ղի նե րի 
փակ ման սպառ նա լի քի առ ջեւ: Ոչ միայն 
կա սեց վեց նրանց ա ռաջ խա ղա ցու մը, 
այ լեւ Ա սա դի զոր քե րը հա կա հար վա ծի 
լայն հնա րա վո րութ յուն ներ ստա ցան: 
Ընդ հուպ մո տե նա լով թուր քա կան սահ-
մա նին եւ Հա լե պին, նրանք զգա լիո րեն 
ըն դար ձա կե ցին կենտ րո նա կան իշ խա-
նութ յա նը են թա կա տա րածք նե րը: 

Նա խա գահ Ա սա դի դիր քե րի ամ րապն-
դումն ու կա ռա վա րա կան զոր քե րի առ-
ջեւ ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի ընկր կու մը՝ ի չիք դարձ նե լով քրդա-
կան կազ մա վո րումն ե րի դեմ նրանց օգ-
տա գոր ծե լու հաշ վարկ նե րը, խու ճա պի 
մատ նե ցին Թուր քիա յին, ո րով հե տեւ այդ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը վեր ջի նի, թե-
րեւս, միակ հե նա րանն էին Սի րիա յում: 
Ըստ ե րե ւույ թին, այդ տե սանկ յու նից 
պետք է դի տար կել 2015թ. նո յեմ բե րի 
24-ին ռու սա կան Cy-24 ռազ մա կան ինք-
նա թի ռի խո ցու մը:
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Այդ լու րը նույն օ րը հա ղոր դագ րութ-
յամբ տա րա ծեց Թուր քիա յի նա խա գա-
հի գրա սեն յա կը՝ մատ նան շե լով. « Մեր 
օ դա յին տա րած քը խախ տե լու, նա խազ-
գու շա ցումն երն ան տե սե լու պատ ճա ռով 
խոց վել է ռու սա կան Cy-24 կոր ծա նի-
չը»11: Նա խա գահ Պու տի նը, որ այ ցե լում 
էր Հոր դա նան, իս կույն ար ձա գան քեց՝ 
նա խազ գու շաց նե լով. « Դա լուրջ հե տե-
ւանք ներ է ու նե նա լու, մեզ դա շու նա հա-
րե ցին թի կուն քից»: Նա միա ժա մա նակ 
պա հան ջեց, որ Թուր քիան պաշ տո նա-
պես նե րո ղութ յուն խնդրի Ռու սաս տա-
նից, փոխ հա տու ցում վճա րի եւ պատ ժի 
պա տաս խա նա տու նե րին: Ի պա տաս-
խան դրան՝ CNN-ին տված հար ցազ րույ-
ցում Էր դո ղանն ա սաց. « Նե րո ղութ յուն 
պետք է խնդրեն նրանք, ով քեր խախ տել 
են մեր օ դա յին տա րած քը»12: 

Ի դեպ, ինք նա թի ռի կոր ծա նու մից հե-
տո Էր դո ղա նը հե ռա ձայ նել եւ ի րա զե կել 
էր նա խա գահ Օ բա մա յին: Այդ ըն թաց-
քում Թուր քիան ար տա կարգ նիս տի պա-
հան ջով դի մել էր ՆԱՏՕ-ին: Նո յեմ բե րի 
25-ին հրա վիր վեց Հ յու սի սատ լանտ յան 
խորհր դի նիս տը, ո րի ա վար տին, սա-
կայն, պաշ տո նա կան ո րե ւէ հայ տա րա-
րութ յուն չար վեց, պար զա պես ՆԱՏՕ-ի 
գլխա վոր քար տու ղար Ս տոլ թեն բեր գը 
բա նա վոր Հ յու սի սատ լանտ յան դա շին-
քի հա մե րաշ խութ յու նը հայտ նեց Թուր-
քիա յին13: Այ սինքն՝ Թուր քիան ակն կալ-
վող ա ջակ ցութ յու նը չստա ցավ: Թե րեւս 
դա էր պատ ճա ռը, որ էր դո ղանն ար դեն 
նո յեմ բե րի 26-ին ֆրան սա կան հե ռուս-
տա տե սութ յան հար ցին ի պա տաս խան՝ 
ա սաց. «Ե թե ի մա նա յինք, որ ինք նա թի ռը 
ռու սա կան է, այլ կերպ կվար վեինք», իսկ 
նո յեմ բե րի 28-ին մի ջա դե պի առն չութ-
յամբ ցավ հայտ նեց: Սա կայն Պու տինն 
ար դեն ստո րագ րել էր « Թուր քիա յի դեմ 
տնտե սա կան հա տուկ մի ջո ցա ռումն ե րի 
ըն դուն ման մա սին» հրա մա նը, որն ու ժի 
մեջ մտավ 2016-ի հուն վա րի 1-ից՝ նե րա-
ռե լով Ռու սաս տա նում գոր ծող շուրջ 500 
թուր քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 

գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կումն ու 
վի զա յին ռե ժի մի կի րա ռու մը Թուր քիա յի 
քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ14: 

Նա խա գահ Պու տինն ան պա տաս-
խան թո ղեց նաեւ հե ռա խո սազ րույ ցի եւ 
հան դիպ ման բո լոր պա հանջ նե րը: Դա 
են թադ րում էր Ռու սաս տա նի հետ Թուր-
քիա յի հա րա բե րութ յուն նե րի սա ռե ցում, 
ին չը հան գեց րեց «Աք քու յու» ա տո մա կա-
յա նի եւ 12 մլրդ դո լար ար ժո ղութ յամբ 
« Թուր քա կան հոսք» նա խագ ծի, առ հա-
սա րակ ա ռեւտ րատն տե սա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի իս պառ սա ռեց մա նը, 
Ժո ղովր դա-հան րա պե տա կան կու սակ-
ցութ յան պատ գա մա վոր Օս ման Բու դա-
քի վկա յութ յամբ, պատ ճա ռե լով թուր քա-
կան տնտե սութ յա նը ա վե լի քան 20 մլրդ 
դո լա րի վնաս15:

Ա վե լի քան մեծ էին Ռու սաս տա նի 
հետ ճգնա ժա մի քա ղա քա կան վնաս նե-
րը: Մինչ Թուր քիան ար դեն ձա խո ղել էր 
«առ կա խնդիր նե րը բո լոր հա րե ւան նե րի 
հետ զրո յա կա նաց նե լու» քա ղա քա կա-
նութ յու նը՝ մտնե լով յու րա տե սակ «սա ռը 
պա տե րազ մի» մեջ ինչ պես ան մի ջա կան 
հա րե ւան ներ Ի րա նի, Ի րա քի, Սի րիա յի, 
այն պես էլ Իս րա յե լի, Ե գիպ տո սի, Թու-
նի սի ու Լի բիա յի հետ: Փաս տի առ ջեւ 
կանգ նեց նե լու փոր ձե րով նա միա ժա մա-
նակ խնդրա հա րույց էր դար ձել ԱՄՆ-ի ու 
ԵՄ-ի հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է ՆԱՏՕ-ին, ա պա 
այդ ա ռու մով հատ կան շա կան են Լ յուք-
սեմ բուր գի արտ գործ նա խա րար Յան 
Ա սել բոր նի ա սած նե րը «Շ պի գե լի» 
թղթակ ցին, թե չպետք է թույլ տալ, որ 
ռուս-թուր քա կան տա րա ձայ նութ յուն-
նե րի պատ ճա ռով ՆԱՏՕ-ն հա կա մար-
տութ յան մեջ մտնի Ռու սաս տա նի հետ, 
ո րով հե տեւ ՆԱՏՕ-ի կա նո նադ րութ յան 
հա վա քա կան պաշտ պա նութ յան մա սին 
հոդ վածն ու ժի մեջ է մտնում «միայն ան-
դամ երկ րի վրա բա ցա հայտ հար ձակ-
ման դեպ քում»16:

Փաս տո րեն Թուր քիան մե կու սա ցել էր 
ինչ պես ան մի ջա կան հա րե ւան նե րից ու 
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Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները տարածաշրջանի
ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա

տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րից, այն պես էլ 
եր բեմն ի դաշ նա կից ներ ԱՄՆ-ից ու ԵՄ-
ից: Մինչ դեռ՝ մեր ձե նա լով Ռու սաս տա-
նին, Թուր քիան կա րո ղա նում էր ճեղ քել 
մե կու սաց վա ծութ յու նը, այդ մեր ձեց-
մամբ հա վա սա րակշ ռում ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի 
ճնշումն ե րը եւ խու սա նա վում նրանց մի-
ջեւ: Ըստ ե րե ւույ թին, այս հան գա մանքն 
էլ ստի պեց նա խա գահ Էր դո ղա նին հու-
նի սի 27-ի նա մա կով դի մել Վ լա դի միր 
Պու տի նին: Հիմք ըն դու նե լով երկ լե զու 
այդ նա մա կի թուր քե րեն տեքս տը, պետք 
է ա սել, որ այն տեղ ար տա հայտ ված «նե-
րո ղութ յու նը» ան հաս ցե է: Հա մե նայն 
դեպս՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից 
Թուր քիա յի պաշ տո նա կան նե րո ղութ-
յան բնույթ չի կրում: Նույ նը վե րա բե րում 
է փոխ հա տու ցում վճա րե լու՝ Էր դո ղա նի 
պատ րաս տա կա մութ յա նը: 

Դ րա նով հան դերձ՝ նա խա գահ Պու-
տինն ըն դա ռա ջեց Էր դո ղա նին եւ օ գոս-
տո սի 9-ին նրանք հան դի պե ցին Սանկտ 
Պե տեր բուր գում: Այս հան դի պու մը նույ-
նիսկ չհան գեց րեց Թուր քիա յի քա ղա-
քա ցի նե րի նկատ մամբ Ռու սաս տա նի 
սահ ման նե րում կի րառ վող վի զա յին 
պայ մա նա կար գի վե րաց մա նը: Պար զա-
պես կող մե րը բա րի կամք դրսե ւո րե ցին 
ռուս-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
նախ կին մա կար դա կը վե րա կանգ նե լու 
հա մար: Ռու սա կան կող մը բա վա րար չի 
հա մա րում նույ նիսկ Թուր քիա յի պաշ տո-
նա կան նե րո ղութ յու նը Ռու սաս տա նից: 
Հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա կանգ ման 
հա մար նա պա հան ջում է, որ Թուր քիան 
էա պես վե րա նա յի Ի րա քի եւ Սի րիա-
յի նկատ մամբ որ դեգ րած քա ղա քա կա-
նութ յու նը:

Դա պա տա հա կան չէ, այլ պայ մա նա-
վոր ված է տա րա ծաշր ջա նում Ռու սաս-
տա նի ռազ մա քա ղա քա կան ներ կա յութ-
յունն ա պա հո վե լու՝ Վ լա դի միր Պու տի նի 
նկա տա ռումն ե րով: Ռու սաս տանն այդ 
հնա րա վո րութ յու նը ստա ցել է՝ մի ջամ-
տե լով Սի րիա յի քա ղա քա կան զար գա-
ցումն ե րին եւ, « Մոնդ»-ի դի պուկ ար տա-

հայ տութ յամբ, դառ նա լով ի րադ րութ յան 
լիար ժեք տե րը: Այդ մի ջամ տութ յամբ 
Ռու սաս տա նը Ա րեւ մուտ քի ու շադ րութ-
յու նը շե ղեց ուկ րաի նա կան ճգնա ժա մից 
եւ Ուկ րաի նա յում ծա վալ վող ռուս-ա մե-
րիկ յան մրցակ ցութ յու նը տե ղա փո խեց 
Սի րիա յի տա րածք: Մ նում է, որ նա թուր-
քե րին հրա պու րի հա րա բե րութ յուն նե րի 
վե րա կանգ ման հե ռան կա րով, որ պես զի 
Թուր քիան ստիպ ված չլի նի կառ չել Ա րեւ-
մուտ քից՝ տա րա ծաշր ջա նում վեր ջի նիս 
ծրագ րե րին ծա ռա յե լու պատ րաս տա-
կա մութ յամբ: Այլ կերպ՝ ի զուր չէ, որ Պու-
տինն ըն դա ռա ջել է Էր դո ղա նին:

Ամ փո փում

Հետ խորհր դա յին շրջա նում ռուս-թուր-
քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, թե կուզ 
ա ռեւտ րատն տե սա կան ո լոր տում, ան շե-
ղո րեն զար գա նում էին, եւ քա ղա քա կան 
տա րա ձայ նութ յուն նե րը չէին խա թա րում 
դրանց ըն թաց քը: Սա կայն Ռու սաս տա-
նի մի ջամ տութ յու նը Սի րիա յի քա ղա քա-
կան զար գա ցումն ե րին ոչ միայն փո խեց 
ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճակն այդ 
երկ րում, այ լեւ ի չիք դարձ րեց նա խա-
գահ Ա սա դին տա պա լե լու մի ջո ցով այն-
տեղ նոր իշ խա նութ յուն ներ ձե ւա վո րե լու՝ 
Թուր քիա յի հաշ վարկ նե րը: Ռու սա կան 
ինք նա թի ռի խո ցու մը Ռու սաս տա նի մի-
ջամ տութ յան թուր քա կան ար ձա գանքն 
էր: Ակն հայտ է, որ սե փա կան նա խա-
ձեռ նութ յամբ իշ խա նութ յուն ձե ւա վո-
րե լու դեպ քում Թուր քիան դիր քեր էր 
ամ րապն դե լու Սի րիա յում՝ տա րա ծե լու 
այն տե ղից իր ազ դե ցութ յու նը տա րա-
ծաշր ջա նի երկր նե րի վրա, ի րա կա նաց-
նե լու տա րա ծաշր ջա նա յին գեր տե րութ-
յուն դառ նա լու իր վա ղե մի ե րա զան քը: 
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Акоп Чакрян

Российско-турецкий кризис и его 
возможные последствия на геополи-
тический баланс в регионе

В постсоветский период российско-
турецкие отношения даже в торгово-
экономической сфере неуклонно раз-

вивались и политические разногласия 
не препятствовали этому ходу событий. 
Однако вмешательство России в раз-
витие политических процессов Сирии 
не только изменило геополитическую 
ситуацию в этой стране, но и аннули-
ровало расчеты Турции на формирова-
ние там новой власти путем свержения 
президента Асада. Турецким отголо-
ском вмешательства России явилось 
уничтожение российского самолета. 
Очевидно, что в случае формирования 
власти по собственной инициативе, Тур-
ция укрепила бы свои позиции в Сирии, 
распространив оттуда свое влияние на 
соседние страны и осуществила бы за-
ветную мечту стать сверхдержавой в ре-
гионе. 

Hakob Chakryan

Russian-Turkish Crisis and Its Pos-
sible Impact on the Geopolitical Bal-
ance in the Region

Russian-Turkish relations have de-
veloped steadily in trade and economic 
sphere in the post-Soviet period, and even 
political disagreements did not interfere 
with that course of events. But Russian 
intervention in Syrian political processes 
not only changed the geopolitical situa-
tion in the country but canceled the Turk-
ish calculations on the formation of a new 
government there by overthrowing Presi-
dent Assad. Turkish reaction to Russian 
intervention was destruction of a Russian 
plane. Obviously, in the case of forming 
the government on its own initiative, Tur-
key would have strengthened its position 
in Syria, extending out its influence on 
neighboring countries and carried out a 
cherished dream to become a superpower 
in the region.



17

Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները եւ արցախյան հիմնահարցը

ԷՄՄԱ ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ
Իրանագետ, «Հայաստանի 
Հանրապետություն» օրաթերթի 
մեկնաբան

1991թ. դեկ տեմ բե րին ԽՍՀՄ փլուզ-
մամբ եւ Մի ջին Ա սիա յի ու Հա րա վա յին 
Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի ան-
կա խաց մամբ էա կան փո փո խութ յուն նե-
րի են թարկ վեց Ի րա նի աշ խար հա քա ղա-
քա կան եւ երկ րա քա ղա քա կան դիր քը: 
Այդ փո փո խութ յուն նե րը հիմն ա կա նում 
դրա կան էին, քա նի որ վե րա ցավ գեր տե-
րութ յուն նե րի եր կուս տեք ճնշումն այդ 
երկ րի վրա՝ Թեհ րա նին ըն ձե ռե լով տա-
րա ծաշր ջա նի ա մե նաազ դե ցիկ երկր նե-
րից մե կը դառ նա լու լայն հնա րա վո րութ-
յուն ներ:

Իսկ հա րավ կով կաս յան հան րա պե-
տութ յուն նե րի ան կա խա ցու մը Ի րա նի 
հա մար խիստ կա րե ւոր էր նաեւ երկ-
րա ռազ մա վա րա կան տե սանկ յու նից, 
քան զի Թուր քիան այ լեւս կորց րել էր 
Ի րա նը ցա մա քով Եվ րո պա յին կա պե-
լու իր մե նաշ նոր հա յին դիր քը: Ա վե լին՝ 
ի րան ցի քա ղա քա գետ նե րից շա տե րը՝ 
այդ թվում Սա ղա ֆի Ա մե րին, ընդգ ծում 
են, որ ԽՍՀՄ փլու զումն աշ խար հա քա-
ղա քա կան տե սանկ յու նից նշա նա կում 

է հյու սի սից Ի րա նի անվ տան գութ յան 
գլխա վոր սպառ նա լի քի վե րա ցում, ո րով-
հե տեւ ա վե լի քան 200 տա րի ցա րա կան 
Ռու սաս տա նը, այ նու հե տեւ Խորհր դա-
յին միութ յու նը Ի րա նի նկատ մամբ ռազ-
մա կան սպառ նա լիք նե րի լուրջ նե րուժ 
էին, ին չը պատ մութ յան ո րոշ ժա մա նա-
կա հատ ված նե րում գործ նա կան բնույթ 
է կրել: Կա րե ւո րե լով սա ռը պա տե րազ-
մի ա վար տի նշա նա կութ յու նը, Ա մե րին 
շեշ տում է, որ Ա րե ւել քի ու Ա րեւ մուտ քի 
հնա րա վոր բախ ման դեպ քում ա ռա ջին 
ճա կա տում գտնվող Ի րա նը կվե րած վեր 
ռազ մա դաշ տի, ինչ պես տե ղի ու նե ցավ 
Ա ռա ջին եւ Երկ րորդ աշ խար հա մար տե-
րի ըն թաց քում1:

Այ սու հան դերձ՝ Ի րա նում հնչում են 
նաեւ մտա հո գութ յուն ներ ԽՍՀՄ փլուզ-
մա նը հա ջոր դող զար գա ցումն ե րի ա ռի-
թով՝ հաշ վի առ նե լով մի շարք հան գա-
մանք ներ. «Աշ խար հում հա մայ նա վա րա-
կան խո շո րա գույն տե րութ յան փլուզ ման 
առն չութ յամբ ի րան ցի նե րի ու րա խութ-
յու նը եր կար չտե ւեց, ո րով հե տեւ հե տա-
գա ի րա դար ձութ յուն ներն Ի րա նի ազ-
գա յին անվ տան գութ յան ո լոր տում նոր, 
ա վե լի լուրջ մտա հո գութ յուն ներ են ա ռա-
ջաց րել2»: Այլ կերպ ա սած՝ ԽՍՀՄ փլուզ-
մամբ աշ խար հա քա ղա քա կան դիր քի 
ա ռու մով Ի րա նը շա հեց, սա կայն խո ցե լի 
դար ձավ հա մա թու րա նա կան նկրտում-
նե րի հան դեպ՝ սահ մա նակ ցե լով ան կախ 
Ադր բե ջա նին: Ի րա նը փաս տա ցի դար-
ձավ իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յա նը սպառ նա ցող Ադր բե ջա նի հան րա-
պե տութ յան հա մա թու րա նա կան քա ղա-
քա կա նութ յան թի րա խը, քա նի որ, ան-
կախ իշ խող վար չա կար գի բնույ թից, այդ 
երկ րի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ կա յուն տեղ ու նեն Ի րա նի Ադր բե ջան 
նա հան գը « Հա րա վա յին Ադր բե ջան» ան-

Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները եւ
արցախյան հիմնահարցը
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վա նելն ու դրա հան դեպ տա րած քա յին 
հա վակ նութ յուն ներ փայ փա յե լը:

Ադր բե ջա նի ստեղ ծու մը Օս ման-
յան Թուր քիա յի բուռն ջան քե րի արդ-
յունքն է: Այն ար հես տա կա նո րեն ձե-
ւա վոր վել է 1918թ. հա մաթ յուր քա կան 
« Մու սա վաթ» կու սակ ցութ յան մի ջո ցով 
եւ Ի րա նի Ադր բե ջան նա հան գի ան վա-
նը հա մա հունչ կոչ վել է հե ռա հար նպա-
տա կով՝ սպա սար կել հա մա թու րա նա-
կա նութ յան նկրտումն ե րը: Չէ որ Հա-
րա վա յին Կով կա սում, մաս նա վո րա պես 
մահ մե դաբ նակ հատ վա ծում, Ադր բե ջան 
ա նու նով ան գամ ո րե ւէ գյուղ չի ե ղել: 
Հա րա վա յին Կով կա սի մահ մե դաբ նակ 
շրջան ներն Ադր բե ջան ան վա նե լու հար-
ցին ու դրա դրդա պատ ճառ նե րին անդ-
րա դար ձել են բազ մա թիվ պատ մա բան-
գիտ նա կա ներ ու վեր լու ծա բան ներ: Դոկ-
տոր Է նա յա թո լահ Ռե զան գրել է. «Ա րան 
եւ Շիր վան շրջան ներն Ադր բե ջան ան-
վա նե լը ե ղել է Թուր քիա յի ցան կութ-
յամբ»: Հեն վե լով պատ մա կան ծան րակ-
շիռ փաս տե րի վրա, նա ընդգ ծել է, որ 
Հա րա վա յին Կով կա սի մահ մե դաբ նակ 
տա րածք նե րի՝ «Ադր բե ջան» ան վա նու մը 
կեղծ է եւ քա ղա քա կան նպա տակ ներ է 
հե տապն դում3:

Թեեւ 1918թ. Ի րա նի մտա վո րա-
կա նութ յունն ու ազ գա յին գոր ծիչ նե րը 
երկ րի մա մու լում ի րենց բո ղո քի ձայ-
նը բարձ րաց րին այդ առն չութ յամբ, իսկ 
պաշ տո նա կան Թեհ րա նը բո ղո քեց շին-
ծու ան վա նա կո չութ յան դեմ Ազ գե րի լի-
գա յին, սա կայն այդ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում Ի րանն ի զո րու չէր լուրջ քայ լեր 
ձեռ նար կել:

Խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում 
պահ պան վեց «Ադր բե ջան» ա նու նը, ո րի 
վե րա բեր յալ այդ ժա մա նա կի ա կա նա վոր 
ա րե ւե լա գետ Բար տոլ դը նշել է. «Ադր բե-
ջան ան վա նումն Ադր բե ջա նա կան հան-
րա պե տութ յան հա մար ընտ րե լու դրդա-
պատ ճա ռը ե ղավ այն, որ են թադր վում 
էր, թե Ի րա նի Ադր բե ջա նը կմիա նա Ադր-
բե ջա նա կան հան րա պե տութ յա նը4»: 

* * *

1991թ. դեկ տեմ բե րին 18-ին ԽՍՀՄ 
փլուզ ման հե տե ւան քով ան կա խա ցավ 
նաեւ Ադր բե ջա նը: 1992թ. հուն վա րի 
4-ին Եվ րո պա յի եւ Ա մե րի կա յի հար ցե րով 
Ի րա նի ԱԳ եր բեմն ի փոխ նա խա րար, հե-
տա գա յում կա պի եւ տեխ նո լո գիա նե րի 
նա խա րար Մահ մուդ Վաե զիի՝ Բա քու 
կա տա րած պաշ տո նա կան այ ցի ըն թաց-
քում Ի րա նի հյու պա տո սութ յունն այդ 
քա ղա քում պաշ տո նա պես վե րած վեց 
դես պա նութ յան եւ բաց վեց ար տա կարգ 
ու լիա զոր դես պա նի մա կար դա կով: Այն 
փաս տո րեն ա ռա ջին օ տա րերկր յա դես-
պա նութ յունն էր Ադր բե ջա նում՝ քայլ, 
ո րով պատ մամ շա կու թա յին, կրո նա կան 
ընդ հան րութ յուն ներ ու նե ցող եր կու հա-
րե ւան երկր նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յունն րում նոր փուլ սկզբնա վոր վեց5: 
Ի դեպ, ո րոշ աղբ յուր նե րի հա մա ձայն՝ 
1991թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին Ադր բե ջա-
նում ան կա խութ յան հան րաք վե անց-
կաց վեց, ո րից հե տո Ի րանն ա ռա ջի նը 
ճա նա չեց Ադր բե ջա նի ան կա խութ յու նը6: 
Վաե զի- Մու թա լի բով հան դիպ մա նը վեր-
ջինս ու ղերձ հղեց Ի րա նի իշ խա նութ յուն-
նե րին՝ խնդրե լով ա ջակ ցել Ադր բե ջա նի 
ան դա մակ ցութ յա նը մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յուն նե րին, այդ թվում՝ Տն տե-
սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա-
կեր պութ յա նը (ECO), Հա մաշ խար հա յին 
բան կին եւ այլն7: 

Եր կու երկր նե րի մի ջեւ դի վա նա գի-
տա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տատ-
վե լուց հե տո այդ ո լոր տում հա մա գոր-
ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում Ի րա նը 
ջան քեր գոր ծադ րեց ECO-ին, Իս լա մա-
կան հա մա ժո ղով կազ մա կեր պութ յա-
նը (ICO) եւ ՄԱԿ-ին Ադր բե ջա նի ան-
դա մակ ցութ յան ուղ ղութ յամբ: Արդ յուն-
քում Ադր բե ջա նը խորհր դա յին նախ կին 
հան րա պե տութ յուն նե րից ա ռա ջինն էր, 
որ դար ձավ ICO-ի լիի րավ ան դամ: Բա-
ցի դրա նից, ԻՀՀ-ն  աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րում իր դես պա նութ յուն նե րին 
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կար գադ րել էր անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ-
յուն ներ մա տու ցել ադր բե ջան ցի ան փորձ 
դի վա նա գետ նե րին: Իսկ 2013թ. Ի րա նի 
ջան քե րով Ադր բե ջա նը դար ձավ նաեւ 
Չ միա ցած երկր նե րի կազ մա կեր պութ-
յան ան դամ:

Սա կայն Ի րա նի նման վե րա բեր մուն-
քը բնավ չխան գա րեց, որ պես զի 100 
տա րի ա ռաջ ձե ւա վոր ված Ադր բե ջա նի 
հան րա պե տութ յու նը հե տա մուտ լի նի իր 
ստեղծ ման դրդա պատ ճառ նե րին՝ հա-
մա թու րա նա կան նկրտումն ե րին: Դ րանք 
ուղղ ված են Ի րա նի տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յան դեմ, իսկ Բա քուն 
այդ առն չութ յամբ ո րե ւէ ա ռիթ բաց չէր 
թող նում, ան գամ խորհր դա յին իշ խա-
նութ յան օ րոք, երբ Մոսկ վա յի ու Բաք վի 
շա հե րը հա մընկ նում էին: Եվ ա հա Երկ-
րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ԽՍՀՄ-ը 
ոչ միայն հրա ժար վեց ի րա նա կան Ադր-
բե ջա նից դուրս բե րել զոր քե րը՝ հա մա-
ձայն ստո րագր ված պայ մա նագ րի, այ լեւ 
ԽՄԿԿ քաղբ յու րո յի ան դամ, Ադր բե ջա-
նա կան ԽՍՀ կոմ կու սի Կենտ կո մի ա ռա-
ջին քար տու ղար Միր ջա ֆար Բա ղի րո վի 
ղե կա վա րութ յամբ, ով «մեծ Ադր բե ջան» 
էր ե րա զում ԽՍՀՄ կազ մում, լայն գոր-
ծու նեութ յուն ծա վա լեց Ի րա նի Ադր բե-
ջա նում՝ այն Ի րա նից պո կե լու, Ադր բե ջա-
նա կան ԽՍՀ-ին միաց նե լու ուղ ղութ յամբ: 
Սա կայն այդ հար ցը վե րած վեց ԱՄՆ-ի ու 
ԽՍՀՄ-ի մի ջեւ լուրջ տա րա ձայ նութ յան 
եւ, ի վեր ջո, Ի րա նի դի վա նա գի տութ յան 
ու ԱՄՆ-ի ճնշման ներ քո Կար միր բա նա-
կի զո րա միա վո րումն ե րը 1946թ. դուրս 
բեր վե ցին Ի րա նից: Բա ղի րո վի ե րա զան-
քը չի րա կա նա ցավ: 

Բայ ցե ւայն պես՝ հա նուն հա մա թու րա-
նա կան գա ղա փար նե րի ծնված Ադր բե-
ջա նի հան րա պե տութ յու նը ա մուր միահ-
յուս ված է այդ ե րա զան քին, եւ ադր բե-
ջան ցի նե րը դաս տիա րակ վում են այդ 
ո գով՝ ծնված օ րից, դպրո ցա կան, բու հա-
կան ու ա կա դե միա կան դա սագր քե րով, 
թե ԽՍՀՄ օ րոք եւ թե դրա նից ա ռաջ ու 
հե տո: Բաք վի կա տա րած քայ լերն այդ 

ուղ ղութ յամբ շա րու նա կա կան ու բազ-
մա թիվ են: 

ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո Նա խի ջե ւա-
նի ինք նա վար հան րա պե տութ յան Գե-
րա գույն խոր հուր դը 1991թ. դեկ տեմ-
բե րին 16-ին, հիմք ըն դու նե լով 1989թ. 
նա խի ջե ւան ցի նե րի՝ Ի րա նի սահ մա նը 
հա տե լու փոր ձը եւ այն գնա հա տե լով որ-
պես Ա րաք սի եր կու ա փե րում գտնվող 
ադր բե ջան ցի նե րի միա վոր ման ձգտում, 
դեկ տեմ բե րի 31-ը հայ տա րա րեց «Աշ-
խար հի ադր բե ջան ցի նե րի հա մե րաշ-
խութ յան եւ միա վոր ման օր»: Չ նա յած 
բա ցառ ված չէ, որ նա խի ջե ւան ցի նե րի 
նման քայ լը պայ մա նա վոր ված էր Նա-
խի ջե ւա նի հայ կա կան տա րածք լի նե լու 
գի տակ ցու մով, ին չի պատ ճա ռով էլ սար-
սա փա հար լքում էին այն: Սա կայն Ադր-
բե ջա նը դա մեկ նա բա նեց որ պես Ի րա նի 
Ադր բե ջա նում «ազ գա յին հան րա պե-
տութ յան»8 փլու զու մից հե տո, որն, ըստ 
Բաք վի, եր կու Ադր բե ջան նե րի վերջ նա-
կան բա ժան ման պատ ճառ էր դար ձել, 
կրկին միա վոր վե լու ա ռիթ9: Ա վե լի ուշ 
Ադր բե ջա նի ազ գայ նա մոլ նա խա գահ Էլ-
չի բե յը դեկ տեմ բե րի 31-ը պաշ տո նա պես 
ճա նա չեց, իսկ 1993թ. Ա լիեւ ա վագն այդ 
օրն օ րի նա կա նաց րեց իբ րեւ ոչ աշ խա-
տան քա յին՝ տո նա կան օր, եւ ա մեն տա-
րի տոն վում է մեծ շու քով: Ադր բե ջան-
ցի նե րի չա փա նիշ նե րով, կա րե լի է ա սել, 
նման միա վոր ման հա ջորդ հնա րա վո-
րութ յու նը ստեղծ վեց թե րեւս Ար ցախ յան 
պա տե րազ մի ըն թաց քում, մաս նա վո րա-
պես 1993թ., երբ ադր բե ջան ցի նե րը բա-
խումն ե րի գո տուց փա խուս տի դի մե լով՝ 
ձգտում էին ա պաս տան գտնել Ի րա նում, 
ին չը հա վա նա բար ուղ ղորդ ված էր: Քայլ, 
ո րի նպա տա կը ոչ միայն «ազ գա կից նե-
րին միա նա լու» ձգտումն ե րը կա րող էին 
լի նել, այ լեւ Ի րա նին հա կա մար տութ յան 
մեջ ներ քա շե լը եւ Ի րա նի ադր բե ջան ցի-
նե րի շրջա նում ան ջա տո ղա կան ու հա-
կա հայ տրա մադ րութ յուն ներ բոր բո քե լը: 
Սա կայն ի րա նա կան կող մը խե լա միտ 
քայլ որ դեգ րեց. փա կեց սահ ման նե րը՝ 
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հայ տա րա րե լով, թե փախս տա կան նե-
րին բազ մա կող մա նի ա ջակ ցութ յուն 
կցու ցա բե րի հենց Ադր բե ջա նում՝ մերձ-
սահ մա նա յին տա րածք նե րում ճամ-
բար ներ ստեղ ծե լով, ին չը բնա կա նա-
բար լուրջ դժգո հութ յուն ա ռա ջաց րեց 
Բաք վում: Այ սու հան դերձ՝ Ի րանն իր 
խոս տու մը կա տա րեց՝ բազ մա կող մա նի 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լով փախս-
տա կան նե րին, ընդ հուպ ա մուս նա ցող-
նե րին օ ժիտ տա լով: Իսկ Նա խի ջե ւա նը, 
ո րը սահ մա նա կից է նաեւ Թուր քիա յին, 
մին չեւ 90-ա կան նե րի կե սե րը գրե թե գո-
յա տե ւեց Ի րա նի ցու ցա բե րած օգ նութ-
յան հաշ վին:

Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ-
մի ըն թաց քում Ի րա նի ա ջակ ցութ յունն 
Ադր բե ջա նին այս քա նով չի սա հա մա նա-
փակ վել: Այդ մա սին ա ռայ սօր Ի րա նում 
հա ճախ են բարձ րա ձայ նում թե՛ իշ խա-
նա կան եւ թե՛ ԶԼՄ-նե րի ու վեր լու ծա կան 
շրջա նակ նե րում՝ մատ նան շե լով Ադր-
բե ջա նի ա պե րախ տութ յու նը: Ըն թա ցիկ 
տար վա փետր վա րի 23-ին, երբ պաշ-
տո նա կան այ ցով Իլ համ Ա լիեւն Ի րա-
նում էր, Ա րե ւել յան Ադր բե ջա նի կենտ-
րոն Թավ րիզ քա ղա քում տե ղի ու նե ցավ 
«Մ տո րումն եր Ի րան-Ադր բե ջան փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի մա սին» թե մա յով գի-
տա ժո ղով, նա հան գի հե տա զո տող նե րի, 
դա սա խոս նե րի ու գիտ նա կան նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ, որ տեղ հնչած տե սա կետ-
նե րում ար տա ցոլ ված էին Ի րա նի շա հե-
րը: Թե րեւս հա մա ժո ղո վի օր վա եւ վայ րի 
ընտ րութ յու նը պա տա հա կան չէր՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ ադր բե ջան ցի ազ գայ նա մոլ-
նե րը Թավ րի զը հա մա րում են ի րենց իս-
կա կան մայ րա քա ղա քը: Գի տա ժո ղո վին 
կով կա սա գետ դոկտ. Ա լի Ք յա ֆա շը հան-
դես է ե կել «Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն-
նե րի վար քա բա նութ յու նը» զե կույ ցով, 
որ տեղ անդ րա դար ձել է նաեւ ԼՂՀ-Ադր-
բե ջան պա տե րազ մի ըն թաց քում Ի րա նի 
կող մից Բաք վին ցու ցա բեր ված օգ նութ-
յուն նե րին եւ նշել, որ Թեհ րա նը մահ մե-
դա կան ադր բե ջան ցի նե րին ա ջակ ցել է 

պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մով՝ 
տնտե սա կան բո լոր բնա գա վառ նե րում, 
օգ նել ռազ մա կան ո լոր տում, ան գամ այդ 
նպա տա կով երկ րի տա րածքն է տրա-
մադ րել, բժշկա կան անգ նա հա տե լի օգ-
նութ յուն ցու ցա բե րել, եւ այս ա մենն ար-
ժա նա ցել է Ադր բե ջա նի ա պե րախ տութ-
յա նը10: Միա ժա մա նակ նա Ադր բե ջա նին 
մե ղադ րել է « Դա րի պայ մա նա գիր» կոչ-
վող նավ թա յին կոն ցեր սիու մից Ի րա նին 
հե ռաց նե լու, հա կաի րա նա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րին հո վա նա վո րե լու, 
ու սումն ա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
պատ մութ յու նը խե ղաթ յուր ված մա տու-
ցե լու եւ այլ ան վա յել քայ լե րի հա մար: 
Իսկ կով կա սա գետ Ջա լալ Մո հա մա դին 
քննա դա տել է Ի րա նի իշ խա նութ յուն-
նե րին՝ Ադր բե ջա նի թշնա մա կան վե րա-
բեր մուն քին հա մար ժեք հա կազ դե ցութ-
յուն չցու ցա բե րե լու, լռութ յան մատ նե լու 
հա մար: Քա ղա քա գի տութ յան դոկ տոր 
Ջամ շիդ Ռա դը եւս Ի րա նի կա ռա վա-
րութ յա նը խիստ քննա դա տել է Ադր-
բե ջա նի հան դեպ Թեհ րա նի որ դեգ րած 
մեղմ քա ղա քա կա նութ յան ու «ժպի տի 
դի վա նա գի տութ յան» հա մար՝ շեշ տե լով, 
որ Ադր բե ջա նի հետ փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րում հա ճախ ան տես վում են ազ-
գա յին շա հե րը եւ ան գամ անվ տան գութ-
յու նը: 

Ի րան ցի քա ղա քա գետ նե րի ար տա-
հայ տած տե սա կետ ներն ան հիմն չեն: 
Դ րա վառ օ րի նա կը Ադր բե ջա նի պատ-
մութ յան դա սագր քերն են՝ տար րա կան 
դպրո ցից մին չեւ հա մալ սա րան նե րի ու 
ա կա դե միա կան մա կար դակ, ո րոն ցում 
Ի րա նը ներ կա յաց վում է իբ րեւ «զավ-
թիչ», Ադր բե ջա նի թշնա մի, ինչ պես հայն 
ու Հա յաս տա նը: 

Ի րա նը եղ բայ րա կան, բա րե կա մա կան 
եր կիր է հա մար վում զուտ շա հա դի տա-
կան ա ռումն ե րով, դի վա նա գի տա կան 
բա ռա պա շա րում, ինչ պես խոս տո վա-
նել է Ա լիե ւը « Վի կի լիք սի» բա ցա հայ-
տումն ե րում: Դ րան ցից մե կի հա մա ձայն՝ 
2010թ. փետր վա րի 25-ին, Բաք վում 
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ԱՄՆ նախ կին փոխ պետ քար տու ղար 
Ո ւիլ յամ Բըրն սի11 (2008-2011թթ.) եւ 
Ա լիե ւի գաղտ նի բա նակ ցութ յուն նե րի 
ժա մա նակ Ա լիե ւը, ի պա տաս խան Ի րա-
նի եւ նրա մի ջու կա յին ծրագ րե րի, ԱՄՆ-ի 
եւ ՄԱԿ-ի կի րա ռած սահ մա նա փա կում-
նե րի շուրջ Բըրն սի բա ցատ րութ յուն նե-
րի, շեշ տել է. « Թեեւ ար տա քուստ Թեհ-
րան- Բա քու փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը 
բնա կա նոն են, սա կայն դրանց էութ յու-
նը խիստ տար բեր վում է ե րե ւա ցող կող-
մից»: Ա լիե ւը նշել է, որ Բա քուն միան գա-
մայն կողմն ա կից է Ի րա նի տնտե սա կան 
մե կու սաց մա նը՝ հա մոզ մունք հայտ նե-
լով, որ ե թե մի ջազ գա յին հան րութ յունն 
Ի րա նի դեմ սահ մա նա փա կումն ե րի հար-
ցում լրջո րեն հա մա գոր ծակ ցի, դրանք 
արդ յու նա վետ կլի նեն: Միա ժա մա նակ 
դժգո հել է է ներ գե տի կա յի ո լոր տում եվ-
րո պա կան ըն կե րութ յուն նե րից, ո րոնք 
խախ տել են սահ մա նա փա կումն ե րի կա-
նոն նե րը12: 

Բայ ցե ւայն պես՝ Թեհ րանն ու Բա քուն՝ 
մի կողմ թող նե լով ի րենց փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի բուն էութ յու նը եւ փո-
խա դարձ անվս տա հութ յու նը, հայ տա-
րա րում են, թե քա նի որ Ադր բե ջա նը չի 
մաս նակ ցել Ա րեւ մուտ քի կող մից Ի րա նի 
դեմ կի րառ ված պատ ժա մի ջոց նե րին, 
հե տե ւա բար դրանց վե րա ցու մից հե տո 
Ի րա նի հետ տնտե սա կան փոխ հա րա-
բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու հար ցում 
ար տոն յալ դիր քում է: Եվ ա հա կող մե-
րի մի ջեւ տար բեր ո լորտ նե րում ստո-
րագր ված բա զում հա մա ձայ նագ րե րը, 
այդ թվում 11-ը ստո րագր վել է Ա լիե ւի՝ 
փետր վա րի 23-ին Թեհ րան կա տա րած 
այ ցի ըն թաց քում: Իսկ օ գոս տո սի 7-8-ը 
Հա սան Ռու հա նին եր կօր յա պաշ տո նա-
կան այ ցով Բաք վում էր: Ըստ պաշ տո-
նա կան տե ղե կատ վութ յան, Ռու հա նի-Ա-
լիեւ հան դիպ մա նը քննարկ վել են երկ-
կողմ ա ռեւտ րատն տե սա կան կա պե րի 
ընդ լայն մա նը, մաք սա յին սա կագ նե րի 
կրճատ մա նը, տրանս պոր տի, կա պի եւ 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի, 

բնա պահ պա նութ յան ու է ներ գե տի կա-
յի ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յանն 
ու հա մա տեղ ա հա բեկ չա կան պայ քա-
րին առնչ վող հար ցեր: Օգս տո սի 7-ին 
կող մե րը փոխ գոր ծակ ցութ յան 6 հա մա-
ձայ նա գիր ու հու շա գիր են ստո րագ րել, 
այդ թվում՝ Հ յու սիս-հա րավ եր կաթգ ծի, 
կա պի ու է լեկտ րո նա յին անվ տան գութ-
յան եւ ստան դար տաց ման ո լորտ նե րում, 
ին չի ա ռի թով Ռու հա նին հայ տա րա րել 
է, թե Ի րա նի եւ Ադր բե ջա նի ժո ղո վուրդ-
ներն ու կա ռա վա րութ յուն նե րը փոխ հա-
րա բե րութ յուն ներն ընդ լայ նե լու գոր ծում 
հաս տա տա կամ են:

Թեհ րա նի դեմ կի րառ ված պատ ժա-
մի ջոց նե րի վե րա ցու մից հե տո եր կու 
երկր նե րի մի ջեւ ա ռեւտ րատն տե սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես 
վեր ջին ա միս նե րին, ակն հայ տո րեն աշ-
խու ժա ցել են, եւ ա ռա ջին ե ռամս յա կում 
ա ճը կազ մել է 53 տո կոս: Մա մու լի հա-
մա տեղ ա սու լի սի ըն թաց քում Ռու հա-
նին նշել է, որ ջան քեր են գոր ծադր վում 
Ադր բե ջա նում ավ տո մե քե նա նե րի հա-
մա տեղ ար տադ րութ յուն գոր ծար կե լու 
ուղ ղութ յամբ, ո րը տա րե կան 10 հա-
զար ավ տո մե քե նա կտա Ադր բե ջա նի 
ներ քին սպառ ման եւ ար տա հա նութ յան 
նպա տա կով: Բա ցի դրա նից, Սում գա յի-
թի քի միա կան հա մա լի րում կկա ռուց վի 
դե ղո րայ քի ար տադ րութ յան հա մա տեղ 
գոր ծա րան, կի րա կա նաց վի 34 մի լիոն 
դո լար ար ժո ղութ յամբ նա խա գիծ: Ադր-
բե ջա նը խիստ շա հագր գիռ է Հ յու սիս-
հա րավ եր կաթգ ծի կա ռուց ման հար ցում 
եւ պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել 
ներդ նե լու եր կաթգ ծի ի րա նա կան հատ-
վա ծի կա ռուց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մեկ մի լիարդ դո լա րի 50 տո կո սը:

Հատ կան շա կան է, որ նա խա գահ նե-
րի մա կար դա կով այ ցե րը պաշ տո նա-
պես դի վա նա գի տա կան եւ քա ղա քա կան 
ա ռու մով խիստ կա րե ւոր են գնա հատ-
վում, մինչ դեռ ի րան ցի փոր ձա գետ նե րի 
կար ծի քով՝ դրանք ա վե լի շուտ ա րա րո-
ղա կար գա յին, պաշ տո նա կան բնույթ են 
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կրում եւ կող մե րի մի ջեւ առ կա խնդիր նե-
րը քննարկ ման ա ռար կա չեն դառ նում, 
բա ցա ռութ յուն չի կազ մել նաեւ վեր ջին 
այ ցը13: Այ սու հան դերձ՝ ակն հայտ աշ խու-
ժութ յուն է նկատ վում Թեհ րան- Բա քու 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ապ րիլ յան 
պա տե րազ մից հե տո, մաս նա վո րա պես 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի փո-
խայ ցե լութ յուն նե րի ա ռու մով:

Թեհ րան- Բա քու փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի առն վազն ոչ բա րե կա մա կան 
բնույ թի վե րա բեր յալ կա րե լի է ներ կա-
յաց նել տասն յակ խո սուն փաս տեր, սա-
կայն կող մե րը ջանք չեն խնա յում դրանք 
բա րե կա մա կան, եղ բայ րա կան ներ կա-
յաց նե լու ուղ ղութ յամբ: Իսկ ին չո՞վ է դա 
պայ մա նա վոր ված եւ ի՞նչն է Ի րա նին 
ետ պա հում Հա յաս տա նի հետ ռազ մա-
վա րա կան գոր ծըն կեր դառ նա լուց, երբ 
կան ընդ հա նուր շա հեր եւ փոխվս տա-
հութ յուն: Ա ռա ջին հեր թին՝ Ի րա նում 
կրո նա պե տա կան վար չա կար գի առ կա-
յութ յու նը, ո րի շրջա նակ նե րում Թեհ րա-
նը ձգտում է իս լա մա կան աշ խար հում 
ա ռաջ նոր դի դեր ստանձ նել եւ հո վա նա-
վո րել իս լա մա կան երկր նե րին ու նրանց 
շա հե րը: Այս հա մա տեքս տում ա ռաջ-
նա հեր թութ յու նը տրվում է իս լա մի շիա 
ուղ ղութ յան դա վա նող նե րին, իսկ Ադր-
բե ջա նի բնակ չութ յան շուրջ 80 տո կո սը 
շիա ներ են: Եվ քա նի որ Ի րա նի ար տա-
քին քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար-
գում դա խիստ կա րե ւոր հան գա մանք է, 
հա ճախ շա հարկ վում է, թե՛ Ադր բե ջա նի 
եւ թե՛ իս լա մա կան տար բեր երկր նե րի 
կող մից: ԼՂՀ-Ադր բե ջան 90-ա կան նե րի 
պա տե րազ մի ըն թաց քում Ադր բե ջա նը եւ 
իս լա մա կան ո րոշ երկր ներ Ի րա նից պա-
հան ջում էին հօ գուտ Ադր բե ջա նի ճնշում 
գոր ծադ րել Հա յաս տա նի վրա: Ա վե լին՝ 
իս լա մի սու նի ուղ ղութ յու նը դա վա նող 
մի քա նի երկր ներ՝ Պա կիս տա նի իս լա-
մա կան հան րա պե տութ յու նը, Ե մե նը եւ 
վա հա բա կան Սաուդ յան Ա րա բիան Հա-
յաս տա նի ան կա խութ յունն ա ռայ սօր չեն 
ճա նա չել՝ մեր եր կի րը հա մա րե լով իս լա-

մա կան տա րածք նե րի զավ թիչ: Սաուդ-
յան Ա րա բիան Ադր բե ջա նի ան կա խա-
ցու մից ի վեր այդ երկ րին նյու թա կան 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լուն զու գա-
հեռ՝ վա հա բա կա նութ յուն է քա րո զում, 
ին չը, բնա կա նա բար, ընդ դեմ Ի րա նի է: 
Բա ցի դրա նից, Ի րա նում թե րեւս կրկնա-
կիից ա վե լի մեծ է թուր քե րե նի ադր բե-
ջա նա կան բար բա ռով խո սող նե րի թի վը, 
ո րոնք ոչ միայն Ադր բե ջա նի եւ Թուր-
քիա յի հա մա թու րա նա կան քա րոզ չութ-
յան հուժ կու ա լի քի գլխա վոր թի րախն 
են, ինչն ա պարդ յուն չի անց նում, այ լեւ 
հօ գուտ Ադր բե ջա նի լոբ բիս տա կան գոր-
ծու նեութ յուն են ծա վա լում: Ի րա նը չի 
կա րող ան տե սել նաեւ իր երկ րի հաս-
ցեին Բաք վի հնչեց րած մե ղադ րանք նե-
րը՝ Հա յաս տա նին ցու ցա բե րած, հա ճախ 
մտա ցա ծին, օգ նութ յան հա մար: Ուս տի 
Թեհ րանն իր հա յաս տան յան քա ղա քա-
կա նութ յան հար ցում նկա տի է առ նում 
նաեւ հիշ յալ գոր ծոն նե րը: Արդ յուն քում 
Ի րա նը եր բեմն հար կադր ված ան տե սում 
է Հա յաս տա նի հետ ու նե ցած ընդ հա նուր 
շա հե րը, հա նուն իր գե րա կա շա հե րի: 
Նշ յալ եւ բա զում այլ շա հեր ու հան գա-
մանք ներ պատ նե շում են Հա յաս տան-Ի-
րան դաշ նութ յանն ու լիար ժեք հա մա-
գոր ծակ ցութ յա նը: Այդ թվում՝ հայ-ռու-
սա կան սերտ փոխ հա րա բե րութ յուն նե-
րը, ո րոնք խան գա րում են Հա յաս տա նի 
ար տա քին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում 
ան կախ քա ղա քա կա նութ յուն որ դեգ րե-
լուն: Ա վե լին՝ Բաք վում Ի րա նի նախ կին 
դես պան Աֆ շար Սո լեյ մա նիի կար ծի-
քով՝ Մոսկ վան ձգտում է Ի րա նին հե ռու 
պա հել ղա րա բաղ յան հիմն ա հար ցից՝ 
նշե լով, որ հրա դա դա րի վե րա բեր յալ 
1992թ. թեհ րան յան բա նակ ցութ յուն նե-
րը տա պալ վե ցին Ռու սաս տա նի մեղ քով, 
քա նի որ դրա նում դե րա կա տար չէր14:

* * *

Ի րա նի հան դեպ Ադր բե ջա նի ե րես-
պաշ տա կան քա ղա քա կա նութ յունն ու 
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մտա հո գութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
են եր կու երկր նե րի՝ նույն կրո նի դա-
վա նութ յամբ, ա վե լի հստակ՝ շիա կա-
նութ յան կա րե ւոր ինս տի տուտ նե րից 
« Մար ջա-ե թաղ լի դի15» առ կա յութ յամբ: 
Դա նշա նա կում է, որ յու րա քանչ յուր շիա 
մու սուլ ման՝ չա փա հաս դառ նա լով, ի գա-
կան սե ռը 9 տա րե կան, ա րա կա նը` 15, 
պար տա վոր է ընտ րել իր ա ռաջ նոր դին, 
ում հրա հանգ նե րին ու խոր հուրդ նե րին 
պետք է են թարկ վի ան վե րա պա հո րեն՝ 
կրո նա կան պար տա կա նութ յուն նե րը 
կա տա րե լիս, եւ կյան քի կո չի նրա հրա-
պա րա կած բո լոր «ֆաթ վա նե րը» (կրո-
նա կան վճիռ): « Մար ջան» (աղբ յուր) 
պետք է օժտ ված լի նի 8 կա րե ւոր հատ-
կա նիշ նե րով` հա սուն տղա մարդ, շիա, 
ար դա րա միտ, «մոջ թա հեդ16», կեն դա-
նի, օ րի նա ծին եւ գրած լի նի կրո նա կան 
ա տե նա խո սութ յուն: Այս ինս տի տու տը 
սահ ման ներ չի ճա նա չում եւ վե րազ գա-
յին է: Հե տե ւա բար՝ ադր բե ջան ցի նե րից 
շա տե րի հա մար կա րող են «մար ջա» լի-
նել ի րան ցի «մոջ թա հեդ նե րը», ո րոնք, 
բա ցառ ված չէ, որ բո ղո քի ցույ ցե րը, անհ-
նա զան դութ յու նը անհ րա ժեշտ հա մա-
րեն ընդ դեմ իշ խա նութ յուն նե րի: Ա վե լին՝ 
այժմ յու րա քանչ յուր տա րի հար յուր հա-
զա րա վոր ադր բե ջան ցի ներ ուխ տագ նա-
ցութ յան են մեկ նում Ի րա նում գտնվող 
շիա նե րի 3 կա րե ւոր սրբա վայ րեր, ին չը 
նպաս տում է Ի րա նի հո գե ւոր կենտ րոն-
նե րի հետ հա վա տաց յալ նե րի կա պի ամ-
րապնդ մա նը: Բա ցի դրա նից, ոչ թե տա-
րեց տա րի, այլ օ րե ցօր ա ճում է ի րան ցի 
հո գե ւո րա կան նե րի « Մար ջա» ըն դու նող 
ադր բե ջան ցի նե րի թի վը, ո րոնք ի րենց 
կյանքն ու կեն ցա ղը ա վե լի շատ հա մա-
ձայ նեց նում են կրո նա կան կա նո նա կար-
գով եւ ոչ թե վար չա կար գի աշ խար հիկ 
օ րենք նե րով17: Հո ջա թիի կար ծի քով՝ սա 
ճշմար տութ յուն է , ո րը, ան կախ ադր բե-
ջա նա կան ԶԼՄ-նե րի ու պաշ տո նա կան 
մեկ նութ յուն նե րից, Բա քուն չի կա րող 
ան տե սել: Այլ խոս քով՝ հենց սրա նով են 
պայ մա նա վոր ված իս լա մա կան կազ մա-

կեր պութ յուն նե րի հետ Բաք վի իշ խա-
նութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եւ 
Ի րան-Ադր բե ջան փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րը «բա րե կա մա կան» ներ կա յաց նե լու 
հան գա ման քը: Միա ժա մա նակ Ադր բե-
ջա նը՝ մտա հոգ վե լով Ի րա նի հո գե ւո-
րա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նից եւ այդ 
երկ րում դրա լուրջ տա րա ծու մից, խիստ 
վե րահս կո ղութ յան տակ է պա հում թե՛ 
հո գե ւո րա կան նե րին եւ թե՛ կրո նա կան 
կա ռույց նե րը, եր բեմն էլ լի նում են ձեր-
բա կա լութ յուն ներ: Թեհ րա նը կա րե ւո-
րում է շիա նե րի միաս նութ յու նը18, ո րով 
կա րող է զի նա թա փել հա մա թու րա նա-
կան գա ղա փա րա խո սութ յու նը՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ Թուր քիան սու նի է, ին չի 
նշա նա կութ յունն Ան կա րան ձգտում է 
ան կա րե ւոր ներ կա յաց նել՝ շե շե տը դնե-
լով ոչ թե ուղ ղութ յուն նե րի, այ լեւ իս լա մի 
վրա: 

Նշ վա ծից զատ՝ Ադր բե ջա նում կան 
նաեւ ի րա նա կան ծա գու մով ազ գութ-
յուն ներ՝ թա լիշ ներ եւ թա թեր, ո րոնց 
եղ բայր ներն Ի րա նում ո րե ւէ խտրա կա-
նութ յան չեն են թարկ վում եւ կա րող են 
Ի րա նին միա նա լու ձգտումն եր բոր բո քել 
նրանց շրջա նում: 

* * *

Ի րան-Ադր բե ջան հա րա բե րութ յուն նե-
րի փո խա դարձ անվս տա հութ յան ի րադ-
րութ յու նում անդ րա դառ նա լով ԼՂՀ հիմ-
նախնդ րի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան 
Թեհ րա նի դիր քո րոշ մա նը, այն կա րե լի 
է գնա հա տել որ պես հա վա սա րակ շիռ, 
ին չը թե րեւս պայ մա նա վոր ված է նրա-
նով, որ 90-ա կան նե րի պա տե րազ մում 
Ի րա նը եր կու կող մին էլ օգ նել է: Սա կայն 
Ադր բե ջա նին ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ-
յունն ան հա մե մատ մեծ է ե ղել: Դ րա նից 
զատ՝ նման դիր քո րո շու մը պետք է դի-
տել ղա բաղ յան խնդրի առն չութ յամբ իս-
լա մա կան աշ խար հի դիր քո րո շումն ե րի 
հա մա տեքս տում, ո րոնք ընդ հա նուր առ-
մամբ ադր բե ջա նա մետ են, եր բեմն՝ ակն-
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հայտ հա կա հայ: Ի րա նը սա հա մա նա կից 
է թե՛ Հա յաս տա նին, թե՛ ԼՂՀ-ին եւ թե՛ 
Ադր բե ջա նին ու Նա խի ջե ւա նի ինք նա-
վար հան րա պե տութ յա նը, ինչ պես նաեւ 
Թուր քիա յին: Այլ կերպ ա սած՝ ԼՂՀ-ի 
խնդրի հետ ան մի ջա կան կապ ու նե ցող 
բո լոր կող մե րի հետ: Ուս տի հենց միայն 
այս հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ 
ակն հայտ է, որ Ի րանն ա ռա վե լա պես 
շա հագր գիռ է Ար ցախ յան հիմն ա հար ցի 
խա ղաղ կար գա վոր մամբ եւ հրա դա դա-
րով, քա նի որ պա տե րազ մի բռնկումն 
այդ երկ րի հա մար վտան գա վոր է տար-
բեր ա ռումն ե րով:

Ա հա թե ին չու հար ցի խա ղաղ կար գա-
վոր ման առն չութ յամբ Ի րա նը բազ միցս 
միջ նոր դութ յան ա ռա ջարկ է ա րել կող մե-
րին, սա կայն՝ կախ ված հան գա մանք նե-
րից, մերժ վել է մերթ՝ մե կի, մերթ՝ մյու սի 
կող մից: Իսկ առ հա սա րակ՝ հաշ վի առ նե-
լով Ի րա նի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու-
մը, միջ նոր դութ յու նը ԼՂՀ-ի հա մար շա հե-
կան չի լի նի: Մինչ դեռ Ի րա նի ազ գա յին 
անվ տան գութ յան շա հե րից է բխում ոչ 
միայն ԼՂՀ-ի հետ նրա ներ կա սահ ման-
նե րի պահ պա նու մը, այ լեւ դրանց էլ ա վե-
լի ընդ լայ նու մը: Ն ման ի րա վի ճա կի դեպ-
քում Ի րա նը՝ վե րո հիշ յալ հան գա մանք-
նե րից ել նե լով, ան շուշտ ար տա քուստ 
կդա տա պար տեր ԼՂՀ-ին, մի գու ցե նաեւ 
զավ թիչ ան վա ներ, սա կայն դա հա վա-
սա րա զոր կլի ներ Ադր բե ջա նին բա րե կա-
մա կան, եղ բայ րա կան եր կիր ան վա նե-
լուն:

Թե րեւս այդ հան գա ման քով պետք է 
բա ցատ րել, որ Բա քուն եր բեմն թե րա-
հա վա տութ յամբ է վե րա բեր վում Ի րա նի 
պաշ տո նա կան դիր քո րոշ մա նը եւ պա-
հան ջում ա վե լին, չնա յած այդ դիր քո րո-
շումն ան շուշտ ձեռն տու է Ադր բե ջա նին: 
Ուս տի ա ռի թը բաց չի թող նում Ի րա նին 
հար կադ րել պար բե րա բար եւ տար բեր 
մա կար դա կի հան դի պումն ե րում կրկնել 
դա: Ա հա վա սիկ, օ գոս տո սի 7-ին Բաք-
վում Ռու հա նի-Ա լիեւ հա մա տեղ ա սու լի-
սին վեր ջինս հայտ նել է, որ Ի րա նի նա-

խա գա հին է ներ կա յաց րել Ղա րա բա ղի 
հար ցի շուրջ վեր ջին զար գա ցումն ե րը, 
ա պա հա վե լել, թե խնդրի լու ծու մը շատ 
պարզ է՝ Հա յաս տա նը պետք է զոր քե րը 
դուրս բե րի «գրավ յալ» տա րածք նե րից՝ 
ըստ մի ջազ գա յին հա մա ձայ նութ յուն նե-
րի: Ի պա տաս խան՝ Ռու հա նին ան թույ-
լատ րե լի է հա մա րել տա րա ծաշր ջա նում 
սահ ման նե րի փո փո խութ յու նը՝ հույս 
հայտ նե լով, թե հար ցը կկար գա վոր վի 
բա նակ ցա յին ու ղով՝ Ադր բե ջա նի տա-
րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան շրջա-
նա կում:

* * *

100 տա րի ա ռաջ ար հես տա կա նո րեն 
ստեղծ վել է Ադր բե ջան հան րա պե տութ-
յունն ընդ դեմ Ի րա նի տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յան եւ իր ա ռա քե լութ յու նը 
կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ ո րե ւէ ա ռիթ 
բաց չի թող նում: Այդ մա սին են վկա յում 
պատ մա կան փաս տե րը, ինչ պես տե ղի 
ու նե ցավ Երկ րորդ աշ խար հա մար տից 
հե տո, երբ Ադր բե ջա նի ԽՍՀ կոմ կու սի 
ա ռա ջին քար տու ղար Միր ջա ֆար Բա-
ղի րո վը ջան քեր գոր ծադ րեց ԽՍՀՄ կազ-
մում « Մեծ Ադր բե ջան» ստեղ ծե լու ուղ-
ղութ յամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է ԽՍՀՄ փլու զու մից 
հե տո Ի րան-Ադր բե ջան փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րին, ա պա դրանք ի սկզբա նե 
եւ ա ռայ սօր խարսխ ված են փո խա դարձ 
անվս տա հութ յան վրա, ուս տի ըն թա-
ցել եւ ըն թա նում են սուր ե լե ւէջ նե րով: 
Ադր բե ջա նը մտա վա խութ յուն ու նի այդ 
երկ րում ի րան ցի հո գե ւո րա կան նե րի 
ազ դե ցութ յան բե րու մով իս լա մա կան 
հե ղա փո խութ յու նից, իսկ Ի րա նը Բաք-
վի հա մա թու րա նա կան նկրտումն ե րից 
ու Ի րա նում ան ջա տո ղա կան տրա մադ-
րութ յուն ներ բոր բո քե լուց: Այ սու հան-
դերձ՝ Բա քուն ջանք չի խնա յում տար բեր 
բնա գա վառ նե րում ընդ լայ նե լու Ի րա նի 
հետ փո խառն չութ յուն նե րը, ին չը թե րեւս 
հա ջող վում է: Ա վե լին՝ կող մե րի տե սանկ-
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յու նից փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը եղ-
բայ րա կան են, ին չի հա մար հիմ քեր եւս 
կան, հաշ վի առ նե լով կրո նամ շա կու թա-
յին ընդ հան րութ յուն նե րը, ինչ պե սեւ ծո-
վով ու ցա մա քով սահ մա նա կից լի նե լը: 
Բա ցի դրա նից, Ի րա նում թուր քե րե նի 
ադր բե ջա նա կան բար բա ռով խո սող նե րը 
լոբ բիս տա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա-
վա լում հօ գուտ Բաք վի: Մ յուս կող մից՝ 
Ադր բե ջա նը մտա հոգ վե լով Ի րա նի հո գե-
ւո րա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նից եւ այդ 
երկ րում վեր ջի նիս լուրջ ազ դե ցութ յան 
տա րա ծու մից, խիստ վե րահս կո ղութ յան 
տակ է պա հում թե՛ հո գե ւո րա կան նե րին 
եւ թե՛ կրո նա կան կա ռույց նե րը: Այլ կերպ 
ա սած՝ «եղ բայ րա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի» փո խա դարձ անվս տա հութ յան 
մթնո լորտ է: Բա ցի դրա նից, լուրջ տա-
րա ձայ նութ յուն ներ կան Կաս պից ծո-
վի կար գա վի ճա կի եւ այն տեղ գտնվող 
է ներ գա կիր նե րով հա րուստ «Ալ բորզ» 
կոչ վող հատ վա ծի պատ կա նե լութ յան 
վե րա բեր յալ, ո րը պետք է լուծ վի կար-
գա վի ճա կի հա մար մերձ կասպ յան երկր-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Թեեւ գործ նա-
կան եւ դի վա նա գի տա կան ա ռումն ե րով 
Թեհ րա նի քա ղա քա կա նութ յունն ադր-
բե ջա նա մետ է, այ սու հան դերձ, Բա քուն 
Թեհ րա նին մե ղադ րում է Ե րե ւա նի հետ 
բա րե կա մա կան փոխ հա րա բե րութ յուն-
ներ ու նե նա լու հա մար: Մ յուս կող մից՝ 
Հա յաս տա նի հետ ռազ մա վա րա կան շա-
հեր ու նե ցող Ի րա նը, բազ մա թիվ եւ լուրջ 
հան գա մանք նե րի բե րու մով, չի կա րող 
լիար ժեք հա մա գոր ծակ ցել, սա կայն շա-
հագր գիռ լի նե լով Հա յաս տա նի եւ ԼՂՀ-ի 
հզո րաց մամբ ու կա յու նութ յամբ, չի ան-
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Эмма Бегиджанян

Взаимоотношения Иран–Азербайд-
жан и арцахская проблема

Создание в 1918 году усилиями Ос-
манской империи на мусульманонасе-
ленных территориях Южного Кавказа 
одноименного государства в соответ-
ствии с названием штатов Иранского 
Азербайджана было направлено про-
тив территориальной целостности этого 
государства и продолжает оставаться 
таким в настоящее время. Став неза-
висимым в 1991 году, Азербайджан 
установил взаимоотношения с Ираном, 
которые протекают с серьезными подъ-
емами и спадами в условиях взаимного 
недоверия. Азербайджан опасается 
религиозного влияния Ирана и ислам-
ской революции, а Иран – к протурец-
кому стремлению Азербайджана. Од-
нако экономические взаимоотношения 
расширяются, в частности, в течение 
последнего года. С другой стороны, 
несмотря на то, что охрана нынешних 
границ НКР исходит из интересов на-
циональной безопасности Ирана, одна-
ко при приоритетных для этой страны 
других интересах, Тегеран стремится 
не игнорировать армянские интересы. 
При этом официальная позиция про-
азербайджанская.

Emma Begijanyan

Iran-Azerbaijan Relations and the 
Artsakh Issue

Creation of a Caucasian state named 
after the Iranian province Azerbaijan in 
the Muslim-populated territories of South 
Caucasus in 1918, by the efforts of the 
Ottoman Empire, was directed against the 
territorial integrity of that state [Iran] and 
continues to be so today. After becoming 
independent in 1991, Azerbaijan has es-
tablished relations with Iran, but with seri-
ous ups and downs and in conditions of 
mutual distrust. Azerbaijan is concerned 
about religious influence of Iran and the 
Islamic Revolution, and Iran is worried 
about pro-Turan aspirations of Azerbaijan. 
However, their economic relations are ex-
panding, particularly over the last year. On 
the other hand, although the maintenance 
of MKR current borders is in the interests 
of national security of Iran, but Tehran’s 
official position is pro-Azerbaijani due to 
the priority of its other interests, at the 
same time seeking not to ignore Armenian 
interests.
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«Համագործակցություն հանուն ժո ղո-

վրդա վարության» կենտրոնի նախագահ

Նախաբան

Խորհր դա յին շրջա նում կրո նը դուրս 
էր մղված հան րա յին կյան քից, սա կայն 
խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րում 
ա վան դա կան կրո նա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը խորհր դան շում էին ազ-
գա յին ա վան դույթ ներն ու մինչ խորհր դա-
յին անց յա լը, ո րի պատ ճա ռով ազ գայ նա-
կան շրջա նակ ներն ի դեմս ա վան դա կան 
կրո նա կան կա ռույց նե րի, տես նում էին 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հա լած վող 
ազ գա յին ինս տի տուտ ներ, ո րոնք չէին 
տե ղա վոր վում Խորհր դա յին միութ յան 
պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սութ յան 
շրջա նակ նե րում (ին տեր նա ցիո նա լիզմ եւ 
ա թեիզմ): Հա վատ քը եր բեմն ըն կալ վում 
էր դի սի դեն տա կան շարժ ման ձե ւե րից 
մե կը եւ խորհր դա յին կար գե րին ընդ դի-
մութ յան ձեւ:

Ան կախ հան րա պե տութ յան հռչա կու-
մից հե տո ե կե ղե ցու եւ ազ գա յին խորհր-
դա նի շի վե րած ված Վազ գեն Ա կա թո ղի-
կո սի վար կա նի շը չա փա զանց բարձր էր: 
Շատ էին նաեւ սպա սե լիք նե րը, սա կայն 
ե կե ղե ցին լուրջ մար տահ րա վե րի առ ջեւ 

էր հայտն վել` ազ գա յին խորհր դա նի շից 
վե րած վե լով գոր ծուն հան րա յին կա ռույ-
ցի եւ գտնել իր դե րա կա տա րութ յու նը 
պե տա կան ու հան րա յին կյան քում ար-
դեն նոր ի րա վի ճա կում:

1991-ից ի վեր Հա յաս տան յայց ա ռա-
քե լա կան ե կե ղե ցին նպա տա կաս լաց 
կեր պով ընդ լայ նում էր իր ներ կա յութ յու-
նը հան րա յին եւ պե տա կան կյան քում, 
սա կայն ան կա խութ յան հռչա կու մից եր-
կու տաս նամ յակ անց նրա տե ղի ու դե-
րի խնդի րը դար ձել է բուռն քննարկ ման 
թե մա: Ե թե մինչ այդ ոչ ոք կաս կա ծի 
տակ չէր դնում ե կե ղե ցու ոչ միայն պատ-
մա կան, այ լեւ հայ ժո ղովր դի ինք նութ յան 
հար ցում ու նե ցած բա ցա ռիկ դե րա կա-
տա րու մը, ա պա այ սօր ե կե ղե ցուց հան-
րա յին սպա սե լիք նե րը չեն ար դա րա նում: 
Դ րա հե տե ւան քով հա սա րա կութ յան ու 
ե կե ղե ցու մի ջեւ ա ռա ջա ցել է ճեղք վածք, 
որն ար տա հայտ վում է ԶԼՄ-նե րում ե կե-
ղե ցուն եւ նրա սպա սա վոր նե րին ուղղ-
ված եր բեմն ծայ րա հեղ քննա դա տութ-
յուն նե րով ու կոպ տա գույն ո րա կում նե-
րով: 

Կար ծում ենք՝ պատ ճառն այն է, որ 
ե կե ղե ցին չու նի «ե կե ղե ցի-պե տութ յուն» 
եւ «ե կե ղե ցի-հա սա րա կութ յուն» հա րա-
բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ո րե ւէ հա յե-
ցա կար գա յին մո տե ցում, ո րը հա մա հունչ 
լի նի ար դի ի րա վի ճա կին:

Հոդ վա ծում հա մա ռո տա կի վեր լուծ-
վում են ե կե ղե ցու դե րի ա վան դա կան 
կարծ րա տի պե րի ու ի րա կա նութ յան 
հա կա սութ յուն նե րը, այս հար ցում սահ-
մա նադ րա կան դյույթ նե րի բո վան դա-
կութ յու նը եւ քրիս տո նեա կան քա ղա-
քակր թութ յա նը պատ կա նող երկր նե րում 
ե կե ղե ցի-պե տութ յուն հա րա բե րութ յուն-
նե րի փո խա կեր պում նե րը: Հոդ վա ծի 
նպա տակն է՝ հաս կա նալ այն մար տահ-

Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը
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րա վեր նե րը, ո րոնք ծա ռա ցել են Հայ ե կե-
ղե ցու առ ջեւ եւ ո րոնց, մեր կար ծի քով, 
պար տա վոր է ար ձա գան քել ե կե ղե ցին:

«Ազ գա յին ե կե ղե ցի» հաս կա ցութ-
յան ձե ւա վոր ման պատ մա կան ու ղին 
եւ ներ կա յիս պե տա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը

Ար ծարծ ված հար ցե րի պա տաս խա նը 
գտնե լու եւ ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի հռե տո րա բա նութ յան են թա տեքս տը 
ըն կա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կար-
ճա ռոտ պատ մա կան ակ նարկ կա տա րել՝ 
հաս կա նա լու հա մար այ սօր վա Հայ ե կե-
ղե ցու դա վա նած ար ժե քա յին հա մա կար-
գը, ո րը դա սա վանդ վում է ու սումն ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում եւ քա րոզ վում 
ան գամ ու ժա յին կա ռույց նե րում` որ պես 
ան հեր քե լի ու միակ ճշմար տութ յուն: 
Մենք չենք դի տար կի խորն անց յա լը, այլ 
կփոր ձենք հա կիրճ կեր պով ար տա ցո լել 
վեր ջին հար յու րամ յակ նե րի ի րո ղութ յուն-
նե րը:

Հա յե րեն լեզ վում «ազգ» եւ «էթ նոս» 
հաս կա ցութ յուն նե րի խառ նաշ փոթ կա, 
որն ու նի ո րո շա կի պատ ճառ ներ: Հա-
յե րը՝ կորց նե լով պե տա կա նութ յու նը, 
հար յու րա վոր տա րի ներ կրո նա կան հա-
մայն քի կար գա վի ճա կով գտնվում էին 
իս լա մա կան տի րա պե տութ յան տակ՝ 
հիմն ա կա նում Օս ման յան Թուր քիա յում 
եւ Պարս կաս տա նում: Իս լա մի ա վան-
դա կան պե տաի րա վա կան պատ կե րա-
ցում նե րում կրո նա կան հա մայնք նե րը` 
մի լեթ նե րը կամ ում մա նե րը, էթ նիկ միա-
վոր նե րի դեր էին կա տա րում, այ սինքն՝ 
էթ նիկ եւ կրո նա կան պատ կա նե լութ յու-
նը նույ նա կա նաց վում էր: Հա յե րը պաշ-
տո նա պես հա մար վում էին «հայ քրիս-
տոն յա ներ», այլ ոչ թե պար զա պես հա-
յեր: Դե ռեւս Կոս տանդ նու պոլ սը նվա ճած 
սուլ թան Մեհ մեդ Ֆա թի հը սկսեց պե տա-
կան բա րե փո խումն եր ի րա կա նաց նել, 
ո րի ի մաս տը կրո նա կան հա մայնք նե րի 
վրա հիմն ված կոր պո րա տիվ պե տութ-

յան կա ռու ցումն էր1: Այդ հա մայնք նե րից 
յու րա քանչ յու րը պե տութ յան կող մից ճա-
նաչ վում էր որ պես լայն ի րա վունք նե րով 
օժտ ված ի րա վա կան կա ռույց:

Օս ման յան Թուր քիա յում հա յե րը կրո-
նա կան պատ կա նե լութ յու նը փո խե լու 
դեպ քում ստիպ ված էին մեկ մի լե թից 
ան ցում կա տա րել այլ մի լե թի, ինչն ըն-
կալ վում էր որ պես «ազ գա յին դա վա-
ճա նութ յուն»: Հայ կա կան պատ մա կան 
խրո նի կա յում կան բազ մա թիվ հա ղոր-
դումն եր, երբ քաղ կե դո նա կան2 հա յե րին 
ոչ քաղ կե դո նա կան հա յե րը պար զա պես 
ան վա նում էին հույ ներ կամ վրա ցի ներ: 
Իս լամ ըն դու նած հա յե րը դա դա րում էին 
հայ հա մար վե լուց, իսկ կա թո լիկ եւ բո ղո-
քա կան հա յե րը չա փա զանց բարդ փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ էին գտնվում 
«հայ քրիս տոն յա նե րի» հետ: Ա հա այս 
հա մա տեքս տում են ձե ւա վոր վել «հայ 
քրիս տոն յա» եւ «ազ գա յին ե կե ղե ցի» 
հաս կա ցութ յուն նե րը:

Կա րե ւոր հաս կա ցութ յուն էր նաեւ 
«գո յա պահ պա նութ յու նը»3: Դե ռեւս խո-
րը միջ նա դա րում Հայ ե կե ղե ցին «հայ 
քրիս տոն յա նե րի» հան րա յին կյան քի 
հիմն ա կան ի մաս տը տես նում էր «ազ-
գի» գո յութ յան պահ պան ման կամ, ա վե-
լի պարզ ա սած, վե րար տադ րութ յան 
մեջ, ո րում զար գաց ման ո րե ւէ նպա տակ 
դրված չէր, ինչն ու ներ օբ յեկ տիվ պատ-
ճառ ներ: Պե տա կա նութ յու նից զուրկ 
հա մայն քը չէր կա րող ինք նու րույն քա-
ղա քա կա նութ յուն վա րել: «Ազգ» եւ «էթ-
նոս» եզ րե րի դե ռեւս գո յութ յուն ու նե ցող 
նույ նա կա նա ցու մը այ սօր իր բա ցա սա-
կան ազ դե ցութ յունն է թող նում քա ղա-
քա ցիա կան ար ժեք նե րի ձե ւա վոր ման 
վրա: Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցին այդ պատ կե րա ցումն երն այ-
սօր վա Հա յաս տա նում փոր ձում է վե րա-
կեն դա նաց նել, ին չը հա կա սութ յան մեջ է 
հայտն վում գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 
եւ ի րա վա կան հա մա կար գի հետ: Իշ խա-
նութ յուն նե րի կող մից վար վող քա ղա-
քա կա նութ յունն իր հեր թին նպաս տում 
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է դրան: Սահ մա նադ րութ յան մեջ եւ 
ի րա վա կան այլ փաս տաթղ թե րում պե-
տութ յան ու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան հո մա նի շը հան դի սա ցող «ազգ» 
եզ րը հան րա յին կյան քում, պե տա կան 
պաշ տոն յա նե րի շուր թե րին եւ դպրո ցա-
կան դա սագր քե րում օգ տա գործ վում է 
որ պես «էթ նո սի» հո մա նիշ՝ մարդ կանց 
մտքե րում ա ռա ջաց նե լով ի րա վա կան 
պատ կե րա ցում նե րի խառ նաշ փոթ:

Այս պի սով՝ այ սօր վա ե կե ղե ցու հիմն ա-
կան քա րոզ չա կան թե զերն են (ե թե հե-
տե ւենք ե կե ղե ցու սպա սա վոր նե րի հրա-
պա րա կա յին ե լույթ նե րին եւ դպրո ցա-
կան դա սագր քե րի բո վան դա կութ յա նը).

	հա յե րը քրիս տո նեութ յու նը պե-
տա կա նո րեն ըն դու նած՝ աշ խար հի 
ա ռա ջին ազգն են, 

	ե կե ղե ցու նպա տակն է՝ զբաղ վել 
«հա յա պահ պա նութ յամբ», 

	ազ գի հիմ ա կան ա ռա քե լութ յու նը 
գո յա պահ պա նութ յունն է, 

	Հայ ե կե ղե ցին ազ գա յին ե կե ղե ցի է, 
	նա, ով հայ ա ռա քե լա կան չէ, հայ չէ, 
	պե տութ յունն ու ազ գը պարտք են 

ե կե ղե ցուն, եւ այդ պարտ քը պետք է 
վե րա դարձ վի:

Մ յուս բնո րոշ թե զը լայ նո րեն գո վազդ-
վում է հե ռուս տա տե սութ յամբ ու գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րում. « Մեկ ազգ, մեկ 
մշա կույթ, մեկ ե կե ղե ցի»:

Կ րո նա կան թե մա նե րին նվիր ված 
մամ լո մշտա դի տար կումն ե րի վեր լու-
ծութ յուն նե րը4 եւ հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում դա սա վանդ վող դա սագր-
քե րի վեր լու ծութ յուն նե րը5 ցույց են տա-
լիս, որ ե կե ղե ցու դե րը ներ կա յիս Հա-
յաս տա նում քա րոզ վում է ճիշտ այն պես, 
ինչ պի սին այն ե ղել է Օս ման յան Թուր-
քիա յում:

2014-ին Մայր Ա թո ռի թան գա րան նե-
րի եւ գրա պա հոց նե րի տնօ րեն Ա սո ղիկ 
քա հա նա Կա րա պետ յա նը հայ տա րա րեց, 
որ ա թեիստ հա յը լիար ժեք հայ չի կա րող 

լի նել6: Խորհր դա յին ա թեիզ մի պայ ման-
նե րում դաս տիա րակ ված հա սա րա կութ-
յան հա մար նման հար ցադ րումն ան հաս-
կա նա լի էր, եւ շա տե րը կար ծում էին, 
որ թյու րի մա ցութ յուն է տե ղի ու նե ցել: 
Սա կայն մյուս ե կե ղե ցա կան նե րի կող-
մից7 այս տե սա կե տի վե րա հաս տա տու-
մը ցույց տվեց, որ դա ե կե ղե ցու հստակ 
դիր քո րո շումն է: Հե տաքրք րա կան է Շի-
րա կի թե մի ա ռաջ նորդ Ար քե պիս կո պոս 
Ա ջա պահ յա նի բա ցատ րութ յու նը. « Հայ 
Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին հայ ժո ղովր դի 
միաս նութ յան շա ղախն է: Այն ե կե ղե ցի-
նե րը, ո րոնք այս ի մաս տով էթ նիկ ուղղ-
վա ծութ յուն չու նեն, նրանց հա մար հաս-
կա նա լի չէ մեր պահ ված քը»8:

Հայ ե կե ղե ցու եւ պե տութ յան սեր-
տա ճու մը ձեռք է բե րել հա մա կար գա-
յին բնույթ: 2008թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին 
ե կե ղե ցա կան մի ա րա րո ղութ յան ժա մա-
նակ Սերժ Սարգս յանն ա րել է հե տեւ յալ 
հայ տա րա րութ յու նը. « Հար յու րամ յակ ներ 
շա րու նակ չու նե նա լով պե տա կա նութ-
յուն, ե կե ղե ցին ա ռաջ նոր դել է մեր ժո-
ղովր դին մին չեւ 21-րդ դար: Հա յոց 
պե տա կա նութ յան յու րա քանչ յուր պե-
տա կան ծա ռա յող պետք է իր պարտ քը 
վե րա դարձ նի ե կե ղե ցուն, որ պես զի մեր 
ե կե ղե ցին ա վե լի հզո րա նա եւ մեր հա-
վա տը մեզ ա ռաջ նոր դի դե պի ա վե լի լավ 
ա պա գա»9:

Դա սագր քե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե-
րին ներշնչ վում է Հայ ե կե ղե ցու եւ հայ 
ազ գի նույ նա կա նաց ման թե զը. « Քայ լենք 
մեր նվի րա կան իղ ձե րի ի րա կա նաց ման 
վճռա կա նութ յամբ` որ պես մեկ ե կե ղե ցի, 
մեկ պե տութ յուն եւ ազգ»10: « Հա յոց ե կե-
ղե ցին, փաս տո րեն, դա վա նան քը դարձ-
րեց ազ գա յին հո գե ւոր նկա րագ րի կա-
րե ւո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կը»11: 
 Գի տութ յան եւ կրթութ յան նախ կին 
նա խա րար Ար մեն Ա շոտ յանն այս պես է 
տես նում ե կե ղե ցու դե րը դպրոց նե րում. 
«Դպ րո ցը նաեւ դաս տիա րա կութ յան 
վայր է, դպրո ցը հա յի ինք նութ յան պահ-
պան ման, վե րար տադր ման, հա յոց պե-
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տութ յան քա ղա քա ցի կեր տե լու վայր է: 
Եվ այս տեղ ո՞ւմ ա պա վի նել, ե թե ոչ Մայր 
Ա թո ռի, մեր սուրբ ե կե ղե ցու ա ջակ ցութ-
յա նը: Ե կե ղե ցու հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը թույլ է տա լիս մեզ, մեր ե րե խա-
նե րին՝ ներ մու ծել բա րո յա կա նութ յուն, 
բա րո յա գի տութ յուն եւ ար ժեք ներ, թույլ 
է տա լիս մեր ա շա կերտ նե րին կո փել որ-
պես հա յեր եւ թույլ է տա լիս ա ռա ջին 
ան գամ ի րենց հա մար բա խել հո գե ւոր 
ի մաս տութ յան դռնե րը»12:

2014-ի մար տի 3-ին Հա յաս տա նի 
ԳԱԱ ո րոշ մամբ պատ վա վոր դոկ տոր նե-
րի կո չում է շնորհ վել հայ ե կե ղե ցու ե րեք 
ե պիս կո պոս նե րի: Ա կա դե միա յի նա խա-
գահն այս պես է բա ցատ րել այդ ո րո շու-
մը. « Սա ա ռա ջին դեպ քը չէ. ա կա դե միան 
մշտա պես ու շադ րութ յուն է դարձ նում 
հո գե ւո րա կան նե րի հա յա գի տա կան եւ 
պատ մա կան գոր ծու նեութ յա նը», ինչ-
պես նաեւ «հայ ժո ղո վուր դը դա րեր շա-
րու նակ պե տա կա նութ յուն չի ու նե ցել եւ 
ա պա վի նել է ե կե ղե ցուն, որ տեղ կրթվել 
են հա յոց հո գին եւ միտ քը»13: Հայտ նի են 
դեպ քեր, երբ գի տա կան թե զե րը գրա խո-
սութ յան հա մար ու ղարկ վում են ե կե ղե-
ցու «Ք րիս տո նեա կան դաս տիա րա կութ-
յան» կենտ րո նին14:

Այդ մի տում ներն ա վե լի ակն հայտ են 
դառ նում 2010թ. փետր վա րին Հե ռուս-
տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի ազ գա յին 
հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած չա փո րո շիչ-
նե րից, ո րոն ցով պետք է ա ռաջ նորդ վեն 
Հա յաս տա նի տա րած քում գրանց ված 
ռա դիո- եւ հե ռուս տա տե սա յին ըն կե րութ-
յուն նե րը: Փաս տաթղ թում մաս նա վո րա-
պես սահ ման վում է, որ ան չա փա հաս նե-
րի ա ռող ջութ յան, մտա վոր ու ֆի զի կա-
կան զար գաց ման, դաս տիա րա կութ յան 
վրա հնա րա վոր բա ցաuա կան ազ դե-
ցութ յուն ու նե ցող են հա մար վում այն 
հա ղոր դումն ե րը, ո րոնք «նսե մաց նում եւ 
վար կա բե կում են ազ գա յին ե կե ղե ցուն 
ու նրա քա րո զած ար ժեք նե րը»15: Ն ման 
հա ղոր դումն երն, ըստ այդ փաս տաթղ-
թի, ար գել վում են: Մ յուս կրո նա կան 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի նսե մաց ման 
ար գել քի կետ այդ փաս տաթղ թում չկա: 
 Հայ ե կե ղե ցին ձգտում է իր ազ դե ցութ-
յու նը տա րա ծել այն ո լորտ նե րում, որ-
տեղ ձե ւա վոր վում է հան րա յին կար ծի քը` 
դպրոց ներ, գի տութ յուն, լրատ վա մի ջոց-
ներ: Սա կայն չի զլա նում ազ դե ցութ յուն 
ձեռք բե րել նաեւ ու ժա յին կա ռույց նե-
րում: 1997-ից Հա յաս տա նի զին ված ու-
ժե րում գոր ծում է զին վո րա կան կա պե-
լա նի ինս տի տու տը: 2014-ին « Քայ քա յիչ 
պաշ տա մունք նե րը եւ փո ղո ցա յին ա րա-
տա վոր բար քե րը որ պես պաշտ պա նու-
նա կութ յան սպառ նա լիք» թե մա յով ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նում 
մեկ նար կած գի տա գործ նա կան խորհր-
դա ժո ղո վի ժա մա նակ պաշտ պա նութ-
յան նա խա րարն ա սել է. «Ա ղանդ նե րը 
բա ցա սա բար կա րող են ազ դել զի նու ժի 
վրա։ Չեմ ու զում մտա ծել այդ մա սին, 
բայց սար սա փե լի է պատ կե րաց նել, թե 
ինչ կա րող է կա տար վել մար տա կան 
դիր քում, ե թե այն տեղ կանգ նած զին վո-
րի հա վա տամքն այլ լի նի»16: Պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յու նը « Քայ քա յիչ 
պաշ տա մունք նե րի եւ փո ղո ցա յին ա րա-
տա վոր բար քե րի դեմ» ծրագ րի շրջա-
նա կում մշա կել է ճա նա պար հա յին 
քար տեզ, ըստ ո րի սպա նե րը եւ հո գե-
ւո րա կան նե րը դպրոց նե րում միա սին 
պայ քա րե լու են «քայ քա յիչ ա ղանդ նե-
րի» դեմ եւ նույ նիսկ դպրո ցա կան նե-
րին բա ժա նե լու են ա վե տա րան ներ:  
2014-ի հու նի սին ՀՀ Ոս տի կա նութ յան 
Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան վար չութ յան պե տը հայ տա-
րա րել է, որ ա ղանդ նե րի դեմ պայ քա րի 
շրջա նա կում ոս տի կան նե րը Հայ ա ռա-
քե լա կան ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի հետ հա մա տեղ դաս տիա րակ չա կան 
աշ խա տանք ներ են տա րել դպրոց նե-
րում «ա ղան դա վոր» ե րե խա նե րի հետ, 
այդ թվում «այդ պայ քա րին» ներգ րա վել 
նրանց ըն կեր նե րին17:
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Ի րա վա կան դաշ տի փո խա կեր պում-
նե րը

Ե կե ղե ցի-պե տութ յուն հա րա բե րութ-
յուն նե րի պե տա կան քա ղա քա կա նութ-
յա նը նվիր ված ո րե ւէ հա յե ցա կարգ գո-
յութ յուն չու նի, սա կայն ո րո շա կի կռա-
հում ներ մենք կա րող ենք ա նել՝ վեր լու-
ծե լով սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րը:

2005թ. Սահ մա նադ րութ յան մեջ աս-
վում էր, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը ճա նա չում է Հա յաս տան յայց 
ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցու՝ որ պես 
ազ գա յին ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ ա ռա քե-
լութ յու նը հայ ժո ղովր դի հո գե ւոր կյան-
քում, նրա ազ գա յին մշա կույ թի զար-
գաց ման եւ ազ գա յին ինք նութ յան պահ-
պան ման գոր ծում: Ու շագ րավն այն է, 
որ այս ձե ւա կեր պու մը գրե թե նույ նութ-
յամբ կրկնվում է Վ րաս տա նի սահ մա-
նադ րութ յան մեջ, սա կայն մեկ էա կան 
տար բե րութ յամբ. Վ րաս տա նի դեպ քում 
շեշտ վում է Վ րաց ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ 
դե րա կա տա րութ յու նը Վ րաս տա նի պե-
տութ յան մեջ, մեր դեպ քում` հայ ժո ղովր-
դի կյան քում եւ «ինք նութ յան պահ պան-
ման գոր ծում»: Այ սինքն՝ առ կա են եր կու 
հա յե ցա կար գա յին տար բե րութ յուն ներ` 
մե կի դեպ քում ե կե ղե ցին պե տա կա նաս-
տեղծ կա ռույց է դի տարկ վում, մյու սում` 
ազ գա յին, կամ ա վե լի հստակ ձե ւա-
կերպ ման դեպ քում` էթ նիկ ինք նութ յան 
վե րար տադ րութ յան գոր ծոն: Վ րա ցա-
կան ի րա կա նութ յան մեջ ե կե ղե ցու մի ջո-
ցով ա սի միլ յաց վում են մյուս ժո ղո վուրդ-
նե րը, իսկ մեր դեպ քում` ա ռանձ նա նում 
ենք մյուս ժո ղո վուրդ նե րից: 

2015-ին ու ժի մեջ մտած նոր Սահ մա-
նադ րութ յան 17-րդ հոդ վա ծում նշվում է, 
որ ե րաշ խա վոր վում է կրո նա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ա զա տութ յու նը, 
ինչ պես նաեւ աս վում է, որ կրո նա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներն ան ջատ են պե-
տութ յու նից: Հա յաս տա նի՝ աշ խար հիկ 
պե տութ յուն լի նե լու մա սին ո րե ւէ հի շա-
տա կում չկա: Հա ջոր դող` 18-րդ հոդ վա-

ծով ՀՀ-ը ճա նա չում է Հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ ա ռա քե լութ յու նը.

 
«Հոդված17.Պետությունըեւկրոնա-
կանկազմակերպությունները
1. Հայաստանի Հանրապետությու-

նում երաշխավորվում է կրոնական
կազմակերպությունների գործու-
նեությանազատությունը:
2. Հայաստանի Հանրապետությու-

նում կրոնական կազմակերպություն-
ներնանջատենպետությունից:

Հոդված18.Հայաստանյայցառաքե-
լականսուրբեկեղեցին
1.ՀայաստանիՀանրապետությունը

ճանաչումէՀայաստանյայցառաքելա-
կանսուրբեկեղեցու՝որպեսազգային
եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը
հայժողովրդիհոգեւորկյանքում,նրա
ազգային մշակույթի զարգացման եւ
ազգային ինքնության պահպանման
գործում:
2. Հայաստանի Հանրապետության

եւՀայաստանյայցառաքելականսուրբ
եկեղեցու հարաբերությունները կա-
րողենկարգավորվելհատուկհամա-
ձայնագրով»:

17-րդ հոդ վա ծում, ի տար բե րութ յուն 
նա խորդ Սահ մա նադ րութ յան հա մա-
պա տաս խան հոդ վա ծի, « Պե տութ յու նը 
ան ջատ է ե կե ղե ցուց» ձե ւա կեր պու մը 
փո խա րին ված է «կրո նա կան կազ մա-
կեր պութ յուն ներն ան ջատ են պե տութ-
յու նից» դրույ թով: Հիմ քեր կան են թադ-
րե լու, որ փորձ է ար վում օ րենսդ րո րեն 
տա րան ջա տել «կրո նա կան կազ մա կեր-
պութ յուն» ի րա վա կան կար գա վի ճա կը 
Հայ ե կե ղե ցու ի րա վա կան կար գա վի ճա-
կից եւ, կար ծես թե, պա տա հա կան չէ, որ 
Սահ մա նադ րութ յան նա խագ ծում Հայ 
ե կե ղե ցուն ա ռան ձին հոդ ված է նվիր-
ված ( Հոդ ված 18), որ տեղ խոս վում է 
Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու «բա ցա-
ռիկ» դե րա կա տա րութ յան մա սին: Այ-
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սինքն՝ փորձ է ար վում տա րան ջա տել 
«կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն» եւ 
« Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան ե կե ղե-
ցի» հաս կա ցութ յուն նե րը, դրանք, ըստ 
էութ յան, դառ նում են տար բեր ի րա վա-
կան կա տե գո րիա ներ: 

Փաս տո րեն Սահ մա նադ րութ յան մեջ 
կան նա խադր յալ ներ, ո րոնք վկա յում 
են, որ օ րենսդ րա կան հե տա գա փո փո-
խութ յուն նե րի օգ նութ յամբ Հա յաս տա նը 
կա րող է վե րած վել ոչ աշ խար հիկ երկ րի, 
ին չի հիմ քերն առ կա են մի շարք օ րենք-
նե րում: 

Վա տի կա նի II ժո ղո վի ո րո շում ե րը

Ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի նե րը՝ մաս նատ-
ված լի նե լով ըստ ազ գա յին պատ կա նե-
լութ յան, այդ պես էլ չկա րո ղա ցան միաս-
նա կան քա ղա քա կա նութ յուն վա րել կամ 
գո նե ա ռան ձին-ա ռան ձին գնալ ար մա-
տա կան բա րե փո խումն ե րի: Ուղ ղա փառ 
ե կե ղե ցի նե րը չեն կա րո ղա նում աստ-
վա ծա բա նա կան հիմն ա վո րում գտնել 
Մար դու ի րա վունք նե րի հար ցում, իսկ 
ո րոշ դեպ քե րում դա հա մա րում են հերձ-
ված18: Բո ղո քա կան ե կե ղե ցի նե րը խիստ 
մաս նատ ված են: Դ րանք տա տան վում 
են ծայ րա հեղ ա ռա ջա դեմ հա յացք նե րից 
մին չեւ ծայ րա հեղ պահ պա նո ղա կա նութ-
յուն, ուս տի դրա քննար կու մը՝ որ պես 
միաս նա կան ե րե ւույ թի, անհ նա րին է: 
Ինչ վե րա բե րում է Ա րե ւել յան ուղ ղա փառ 
ե կե ղե ցի նե րին, ո րոնց մեջ ըն դուն ված է 
նե րա ռել նաեւ Հա յաս տան յայց ա ռա քե-
լա կան ե կե ղե ցին, ա պա նրանց գե րակ-
շիռ մա սը՝ չու նե նա լով ազ գա յին պե տա-
կա նութ յուն եւ հիմ նա կա նում լի նե լով 
իս լա մա կան պե տութ յուն նե րում քրիս-
տո նեա կան ում մա յի կար գա վի ճա կում, 
օբ յեկ տի վո րեն չեն կա րող ի րա կա նաց նել 
հիմ նա րար բա րե փո խում ներ:

Այս ա ռու մով ու շագ րավ են բա րե փո-
խումն ե րը կա թո լիկ ե կե ղե ցում, որն այս 
կամ այն չա փով կա րո ղա ցավ դի մագ-
րա վել եւ գտնել այն մար տահ րա վեր նե-

րի լու ծումն ե րը, ո րոնց մի մա սը բնո րոշ 
է նաեւ Հայ ե կե ղե ցուն եւ կա րող է դի-
տարկ վել որ պես դրա կան փորձ Հայ ե կե-
ղե ցու բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար:

Կա թո լիկ ե կե ղե ցին, ի տար բե րութ յուն 
ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի նե րի, են թարկ վե լով 
ծայ րա հեղ քննա դա տութ յան, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, իր մեջ ուժ գտավ եւ ար դիա-
կա նաց վեց ժա մա նա կա կից աշ խար հի 
մար տահ րա վե րին հա մա հունչ: Բա րե փո-
խումն ե րի գա գաթ նա կե տը Վա տի կա նի 
II ժո ղո վի ո րո շում ներն էին: Վա տի կա նի 
II ժո ղո վը հիմ նա րար ազ դե ցութ յուն է 
ու նե ցել ար դի քրիս տո նեա կան քա ղա-
քակր թութ յան վրա: Ն րա ո րո շումն ե րը 
կա րե լի է հա մա րել հե ղա փո խա կան եւ 
ան նա խա դեպ: Ժո ղո վի ո րո շումն ե րին 
ընդ դի մա ցող պահ պա նո ղա կան կղե րա-
կան նե րի դի մադ րութ յու նը եւս ուժ գին էր, 
ա վե լին՝ նրանց մի մա սը նույ նիսկ հե ռա-
ցավ կա թո լիկ ե կե ղե ցուց եւ ստեղ ծեց իր 
այ լընտ րան քա յին կա թո լիկ հա մայն քը:

Վա տի կա նի II ժո ղո վը նա խա ձեռ նել 
էր Հով հան նես XXIII պա պը 1962-ին, եւ 
այն տե ւել է մին չեւ 1965թ., որն ա վար-
տին է հասց րել է ար դեն հան գուց յալ 
Հով հան նես XXIII պա պին փո խա րի նած 
Պո ղոս VI պա պը: Ժո ղո վի ո րո շումն երն 
այն քան կա րե ւոր էին, որ ար դեն հա ջորդ 
եր կու պա պե րը՝ որ պես ի րենց ա նուն, 
ընտ րե ցին Ժո ղո վը վա րած պա պե րի 
միա վոր ված ա նուն նե րը` Հով հան նես- 
Պո ղոս I եւ Հով հան նես- Պո ղոս II, դրա նով 
ցան կա նա լով շեշ տել, որ շա րու նա կե լու 
են այդ պա պե րի քա ղա քա կա նութ յու նը: 
Հոդ վա ծը չծան րա բեռ նե լու հա մար կաշ-
խա տենք շատ հա մա ռոտ թվել Ժո ղո-
վի հիմն ա կան ո րո շումն ե րը, իսկ դրանց 
ա վե լի ման րա մասն ծա նո թա նալ կա րե լի 
է Ժո ղո վին նվիր ված հա րուստ գրա կա-
նութ յու նից:

Ժո ղո վը, ինչ պես նշվեց վե րը, սկսվել 
է 1962-ին եւ ա վարտ վել 1965-ին շատ 
լար ված մի ջազ գա յին ի րա վի ճա կում` 
Սա ռը պա տե րազ մի ու Եվ րո պա յում 
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Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

ձախ քա ղա քա կան շար ժումն ե րի աշ-
խու ժաց ման պայ ման նե րում: Ըն դուն վել 
են ե կե ղե ցա կան կյան քի տար բեր ո լորտ-
նե րին վե րա բե րող մի շարք կա րե ւո րա-
գույն փաս տաթղ թեր՝ 4 սահ մա նադ-
րութ յուն, 9 դեկ րետ եւ 3 հռչա կա գիր: 
Այդ ամ բողջ ծա վա լուն նյու թին, բնա կա-
նա բար, չենք անդ րա դառ նա, սա կայն 
չենք կա րող չխո սել այն փաս տաթղ թե րի 
մա սին, ո րոնք հե տաքրք րութ յուն են ներ-
կա յաց նում սույն հոդ վա ծի բուն թե մա յի 
ա ռու մով:

Բաց ման խոս քում Հով հան նես XXIII 
պա պը ու ղեն շել է հա վա քի հիմ նա կան 
նպա տա կը` ե կե ղե ցին պետք է բաց-
վի աշ խար հի առ ջեւ, «ոչ թե մեր ժել, այլ 
քննար կել ժա մա նա կա կից աշ խար հի 
ի րո ղութ յուն նե րը եւ ի րա կա նաց նել վա-
ղուց հա սու նա ցած բա րե փո խումն ե րը»:

Է կու մե նիզ մին վե րա բե րող Nostra 
aetate (լա տի նե րեն՝ « Մեր ժա մա նակ նե-
րում») հռչա կագ րում աս ված է, որ բո լոր 
ան հատ նե րը տար բեր ե կե ղե ցի նե րում 
ո րո նում են նույն հար ցե րի պա տաս խա-
նը, եւ ե կե ղե ցի նե րի նպա տակն է ա ջակ-
ցել ան հատ նե րի ու ազ գե րի միաս նութ-
յա նը եւ սի րուն: Հա տուկ նշվում է, որ կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին ո չինչ չի մեր ժում մյուս 
կրոն նե րում, ին չը «ճշմա րիտ ու սուրբ» 
է: Մ յուս կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին պետք է վե րա բեր վել խո հե մութ-
յամբ ու սի րով: Հա տուկ անդ րա դարձ ներ 
կան հու դա յա կա նութ յա նը, հին դո ւիզ-
մին եւ իս լա մին: Հռ չա կագ րի եզ րա փա-
կիչ մա սում ա նըն դու նե լի է հա մար վում 
ազ գա յին կամ կրո նա կան հո ղի վրա 
մարդ կանց խտրա կա նութ յու նը: Հա վա-
տաքն նութ յամբ եւ կրո նա կան ար յու-
նա լի պա տե րազմ նե րով ան ցած կա թո-
լիկ ե կե ղե ցու հա մար այդ հռչա կա գի րը 
պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նի, մյուս 
կող մից՝ Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե-
տո ա րեւմտ յան երկր նե րում ըն դուն ված՝ 
Մար դու ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիա նե-
րին ե կե ղե ցին չէր կա րող չանդ րա դառ-
նալ եւ դրանք չըն դու նել: Ո րո շիչ էր Ժո-

ղո վի դե րը մի ջե կե ղե ցա կան երկ խո սութ-
յուն սկսե լու գոր ծում:

Orientalium Ecclesiarum (լա տի նե-
րեն՝ «Ա րե ւել յան ե կե ղե ցի ներ») դեկ րետն 
ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րում է նաեւ Հայ 
կա թո ղի կե ե կե ղե ցուն: Կա թո լիկ ե կե ղե-
ցին ճա նա չում է ա րե ւել յան կա թո ղի կե 
ե կե ղե ցի նե րի ի րա վուն քը՝ ու նե նա լու իր 
կա նո նա կարգն ու «մա քուր» վի ճա կում 
պահ պա նե լու ա րե ւել յան պաշ տա մուն-
քա յին ծե սե րը: Այս մո տե ցու մը թույլ է 
տա լիս հայ կա թո լիկ նե րին պահ պա նել 
Հայ ե կե ղե ցու ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
ներն ու ծե սե րը: Եվ Հայ կա թո ղի կե ե կե-
ղե ցին սփյուռ քում Հայ ե կե ղե ցու հետ 
միա սին հնա րա վո րութ յուն է ստա նում 
այս ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի շնոր-
հիվ զբաղ վել հա յա պահ պա նութ յամբ: 
Ըստ ո րոշ ոչ պաշ տո նա կան գնա հա տա-
կան նե րի, աշ խար հում հայ կա թո լիկ նե րի 
թի վը հաս նում է մին չեւ 700 հա զա րի: 
Դեկ րե տի մյուս հատ վածն ար դեն վե րա-
բե րում է ա րե ւել յան ոչ կա թո լիկ ե կե ղե-
ցի նե րին, ո րոնց թվին է դաս վում նաեւ 
հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին: Դեկ րե-
տում աս վում է, որ պետք է եղ բայ րա կան 
հար գան քով վե րա բեր վել՝ մի կողմ դնե-
լով տար բե րութ յուն ներն ու ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը: Ա վե լին՝ ա րե ւել յան 
ե կե ղե ցի նե րի հե տե ւորդ նե րը ցան կութ-
յան դեպ քում կա րող են հա ղոր դութ յուն 
ըն դու նել կա թո լիկ ե կե ղե ցի նե րում, մյուս 
կող մից՝ կա թո լիկ ներն ի րենց հեր թին 
կա րող են այդ ե կե ղե ցի նե րում խնդրել 
քրիս տո նեա կան խոր հուրդ նե րի մա տու-
ցու մը: Դեկ րե տում նշվում է կա թո լիկ եւ 
ա րե ւել յան ե կե ղե ցի նե րի ծե սե րի ու խոր-
հուրդ նե րի կա նո նա կան հա վա սա րութ-
յու նը, եւ դրա նով ի րենց հար գանքն են 
մա տու ցում այդ ե կե ղե ցի նե րին: Ի դեպ, 
ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի նե րը նման մո տե-
ցում չու նեն, նրանց հա մար ա նըն դու նե-
լի է, օ րի նակ, հա ղոր դութ յուն ըն դու նե լը 
Հայ ե կե ղե ցում եւ հա կա ռա կը, քա նի որ 
պաշ տո նա պես Հայ ե կե ղե ցին հա մա րում 
են հերձ վա ծող:
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Հա տուկ կա րե ւո րութ յուն ու նի կրո նա-
կան ա զա տութ յուն նե րի մա սին հռչա կա-
գի րը` «Dignitatis humanae» (լա տի նե րեն` 
« Մարդ-ան հա տի ար ժա նա պատ վութ յու-
նը»): Այս հռչա կագ րի ըն դուն մա նը դեմ 
էին ե կե ղե ցու պահ պա նո ղա կան շրջա-
նակ նե րը` Հ ռո մի Կու րիա յի բազ մա թիվ 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաեւ Ի տա-
լիա յի եւ Իս պա նիա յի շատ ե պիս կո պոս-
ներ, սա կայն պա հանջ կոտ գտնվե ցին 
ԱՄՆ-ից ժա մա նած ե պիս կո պոս նե րը: 
Հռ չա կագ րում ամ րագր ված է, որ իշ խա-
նութ յու նը, ո րե ւէ սո ցիա լա կան խումբ եւ 
ո րե ւէ ան հատ կրո նա կան ո լոր տում չի 
կա րող ո րե ւէ պար տադ րանք կի րա ռել, եւ 
այդ ա զա տութ յու նը հիմն ված է մար դու 
ար ժա նա պատ վութ յան վրա ու դրված 
է մար դու բնութ յան հիմ քում: Նաեւ աս-
վում է, որ մարդն իր բո լոր ա րարք նե րում 
պետք է հե տե ւի իր խղճին, որ պես զի կա-
րո ղա նա հաս նել Աստ ծուն, եւ չի կա րե-
լի մար դուն խո չըն դո տել իր խղճի մտոք 
գոր ծե լու, հատ կա պես` կրո նա կան ո լոր-
տում: Ժո ղո վի ըն թաց քում ե պիս կո պո-
սա կան կո չում ստա ցավ ա ռա ջին սե ւա-
մորթ հո գե ւո րա կա նը:

Ժո ղո վը կոչ էր ա նում երկ խո սութ յուն 
սկսել բո լոր կրոն նե րի, հա րան վա նութ-
յուն նե րի ու ան վա նա կար գութ յուն նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ինչ պես նաեւ 
ա թեիստ նե րի եւ մնա ցած բո լո րի հետ: 
Շր ջա նա ռութ յան մեջ մտավ « Քույր ե կե-
ղե ցի ներ» հաս կա ցութ յու նը: ժո ղո վի աշ-
խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու հա մար, 
ա ռանց ձայ նի ի րա վուն քի, հրա վիր վել 
էին մյուս հա րան վա նութ յուն նե րի պատ-
վի րա կութ յուն նե րը: Մի շարք ա ռանց-
քա յին փաս տաթղ թեր էին ըն դուն վել 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յան, կա նանց, 
ըն տա նի քի եւ այլ խնդիր նե րի վե րա բեր-
յալ, ո րոնց այս հոդ վա ծում չենք անդ րա-
դառ նա: 

Ժո ղովն ու նե ցավ նաեւ կա րե ւոր քա-
ղա քա կան նշա նա կութ յուն, ո րով հե տեւ 
պա պը սկսել էր հա րա բե րութ յուն ներ կա-
ռու ցել խորհր դա յին ճամ բա րի երկր նե րի 

հետ՝ հաղ թա հա րե լով այդ պատ ճա ռով 
իր հան դեպ սկսված սուր հար ձա կում նե-
րը: Հով հան նես III պա պի քննա դատ նե րը 
նրան ան վա նում էին « Կար միր պապ», 
սա կայն տա րի ներ անց Հով հան նես- Պո-
ղոս II պա պի ժա մա նակ նրան դա սե ցին 
սրբե րի շար քը:

Կա րե ւոր մի հան գա մանք եւս, ո րը 
կա րող է լավ օ րի նակ լի նել Հայ ե կե ղե-
ցու այ սօր վա բարձ րաս տի ճան հո գե-
ւո րա կան նե րի հա մար. պա պը ծնվել է 
գյու ղում` աղ քատ ըն տա նի քում, եւ նրա 
մայ րը մին չեւ կյան քի վերջն ապ րել է իր 
գյու ղա կան տա նը՝ մեր ձա վոր նե րի պես 
հա մեստ սո ցիա լա կան պայ ման նե րում:

Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան ե կե-
ղե ցու ար դի մար տահ րա վեր նե րը

XIX դա րի վեր ջում եւ XX դա րում կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին սուր քննա դա տութ յան 
թի րա խում էր, ո րի հիմ նա կան կե տե րը 
սո ցիա լա կան ու ազ գա յին խնդիր ներն 
էին: Ե թե, օ րի նակ, Ի տա լիա յում եւ Գեր-
մա նիա յում ե կե ղե ցին դի տարկ վում էր 
որ պես վե րազ գա յին կա ռույց, ո րը խո-
չըն դո տում էր այդ երկր նե րի վե րա միա-
վոր մա նը, ա պա բան վո րա կան շար ժում-
նե րի ու սո ցիա լիս տա կան ուս մուն քի 
տա րած մա նը զու գըն թաց՝ այն սկսեց ըն-
կալ վել որ պես շա հա գոր ծող դա սա կար-
գի գոր ծիք: Կա թո լիկ ե կե ղե ցին մեծ ջան-
քեր գոր ծադ րեց ի րա վի ճա կը փո խե լու եւ 
ե կե ղե ցու նոր սո ցիա լա կան ու քա ղա քա-
կան հա յե ցա կար գեր մշա կե լու հա մար: 

Մո տա վո րա պես նման ի րա վի ճա կում 
է հայտն վել Հա յաս տան յայց ե կե ղե ցին: 
Երկ րի քա ղա քա կան ու սո ցիա լա կան 
կյան քի հան րա յին դիս կուր սի հիմ նա կան 
ա ռանց քը ա նար դա րութ յուն նե րի մա սին 
խո սակ ցութ յուն ներն են՝ ընտ րա խախ-
տում նե րը, սո ցիա լա կան ա նար դա րութ-
յուն նե րը, անվս տա հութ յու նը դա տա կան 
հա մա կար գի ու առ հա սա րակ ար դա-
րութ յան հան դեպ եւ այլն: Այս պայ ման-
նե րում ե կե ղե ցու վեր նա խա վը հան րա յին 
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դիս կուր սում սկսել է դի տարկ վել որ պես 
հա սա րա կա կան լե գի տի մութ յուն չու նե-
ցող հա մա կար գի սպա սա վոր: Ա ռան ձին 
բարձ րաս տի ճան հո գե ւո րա կան ներ կո-
ռուպ ցիոն սկան դալ նե րի հիմ նա կան հե-
րոս նե րից19 են, ով քեր հայտ վե լով քննա-
դա տութ յան կենտ րո նում, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, շա րու նա կում են պաշ տո նա վա րել:

Դ րան նպաս տում է նաեւ ե կե ղե ցու 
բյու ջեի փակ լի նելն իր հե տե ւորդ նե-
րի հա մար, ին չի պատ ճա ռով հան րա յին 
անվս տա հութ յուն կա ե կե ղե ցու վեր-
նա խա վի նկատ մամբ: Ե կե ղե ցին պե-
տութ յու նից ստա նում է հար կա յին ար-
տո նութ յուն ներ եւ ար դեն վե րած վել է 
խո շոր հար կա տո ւի20 ու նյու թա կան մեծ 
ու նեց ված քի սե փա կա նա տի րոջ, սա կայն 
ե կե ղե ցու բյու ջեի եւ ֆի նան սա կան գոր-
ծու նեութ յան ոչ թա փան ցիկ լի նելն իր 
հեր թին հան րա յին կաս կած նե րի հա մար 
հա րուստ են թա հող է հան դի սա նում:

Մ յուս կա րե ւո րա գույն խնդի րը կրո-
նա կան ա զա տութ յուն նե րի հան դեպ վե-
րա բեր մունքն է: ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 
եւ օ րենսդ րութ յան հիմ նա րար դրույթ-
նե րից է խղճի ա զա տութ յան սկզբուն-
քը, սա կայն, ե կե ղե ցա կան նե րի հրա պա-
րա կա յին հռե տո րա բա նութ յան մեջ այդ 
սկզբուն քը քննա դատ վում է: Ա վե լին՝ 
կրո նա կան ա զա տութ յուն նե րը դա տա-
պարտ վում եւ ներ կա յաց վում են իբ րեւ 
հա կազ գա յին դրույթ, ին չը լուրջ խնդիր է 
ա ռա ջաց նում սահ մա նադ րա կա նութ յան 
եւ օ րի նա կա նութ յան մա սին հան րա յին 
ըն կա լում նե րում: Կ րո նա կան ա զա տութ-
յուն նե րի դեմ բա ցեի բաց հան դես գա լով` 
ե կե ղե ցին փոր ձում է օ րեն քից դուրս դնել 
մյուս կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րին՝ նրանց ո րա կե լով որ պես «ա ղանդ» 
եւ ա պազ գա յին կա ռույց ներ: Ու շագ րավ 
ձե ւա կեր պում է տվել Շի րա կի թե մի 
պահ պա նո ղա կան ա ռաջ նորդ Մի քա յել 
սրբա զան Ա ջա պահ յա նը. «Ա ռա քե լութ-
յունն ա մեն մե կը պետք է ի րա կա նաց նի 
իր հո տի, այլ ոչ թե ու րի շի հո տի սահ ման-
նե րում, կամ պետք է ի րա կա նաց նի այն-

տեղ, որ տեղ չկա կրոն, անկ րո նութ յան 
մեջ: …Ո րե ւէ մեկ այլ դա վա նա կան հա-
վա քա կա նութ յան մեջ հա վա տի քա րոզ-
չութ յու նը հո գեոր սութ յուն է, սա պարզ 
բան է, որ ցան կա ցած հո գե ւո րա կան՝ որ 
ե կե ղե ցուց ու զում է լի նել՝ ա ռա քե լա կան, 
կա թո լիկ կամ ա վե տա րա նա կան, հաս-
կա նում է, եւ ու րիշ նե րին շփո թեց նել այս 
ի մաս տով՝ պետք չէ»21: Փաս տո րեն Հայ 
ե կե ղե ցին ըն դու նում է մյուս ե կե ղե ցի նե-
րին, սա կայն` ոչ հայ կա կան էթ նիկ շրջա-
նա կում: Հիմ նա կան խնդիր նե րից մեկն էլ 
ազ գա յին եւ կրո նա կան պատ կա նե լութ-
յան նույ նա կա նաց ման դրույթն է, ո րը մի-
լե թա կան անց յա լի կա ղա պար նե րից է եւ 
Հայ ե կե ղե ցու քա րոզ չութ յան հիմ նա կան 
թե զը:

Այս հա մա ռոտ հոդ վա ծի եզ րա փա-
կիչ մա սում եր կար չծա վալ վե լու հա մար 
փոր ձենք կարճ ձե ւա կեր պել այն հիմն ա-
կան խնդիր նե րը, ո րոնց պար տա վոր է 
անդ րա դառ նալ Հայ ե կե ղե ցին ժա մա նա-
կին հա մըն թաց քայ լե լու եւ կու տակ ված 
հար ցե րին լու ծում տա լու հա մար: Սա 
անհ րա ժեշտ է ոչ միայն ե կե ղե ցուն, այ-
լեւ հայ կա կան պե տա կա նութ յան կա յաց-
ման հրա մա յա կա նին: Դ րանք են.

ա/ Հ րա ժար վել ազ գի եւ կրո նի նույ-
նա կա նաց ման դրույ թից.

բ/ Ձե ւա կեր պել ե կե ղե ցու պաշ տո-
նա կան վե րա բեր մուն քը կրո նա կան 
ա զա տութ յուն նե րի ի րա վուն քի առն-
չութ յամբ, ո րը կհա մա պա տաս խա նի 
ՀՀ սահ մա նադ րութ յանն ու Հա յաս տա-
նի ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա-
վո րութ յուն նե րին.

գ/ Սկ սել երկ խո սութ յուն այլ կրոն նե-
րի, հա րան վա նութ յուն նե րի ու կոն ֆե-
սիա նե րի պատ կա նող հայ կա կան հա-
մայնք նե րի հետ՝ նե րազ գա յին հա մե-
րաշ խութ յան եւ փո խօգ նութ յան մթնո-
լորտ ձե ւա վո րե լու հա մար.

դ/ Պատ րաս տել իր սո ցիա լա կան 
հա յե ցա կար գը՝ հստակ ար տա հայ-
տե լով սո ցիա լա կան ար դա րութ յան, 
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սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի, ըն տա-
նի քի, միայ նակ մայ րե րի եւ հան րա յին 
օ րա կար գի հան գու ցա յին այլ խնդիր-
նե րի վե րա բեր յալ ե կե ղե ցու տե սա-
կետ նե րը.

ե/ Ձե ւա կեր պել ե կե ղե ցի-պե տութ-
յուն հա մա գոր ծակ ցութ յան կա նոն նե-
րը.

զ/ Հ րա պա րա կել եւ իր հե տե ւորդ-
նե րին ներ կա յաց նել ե կե ղե ցու բյու ջեն, 
տա րե կան ծախ սե րը, գույ քի եւ ու նեց-
ված քի, տնտես վա րող կա ռույց նե րի 
ցան կե րը, ե կե ղե ցու բան կա յին հա շիվ-
ներն ու նվի րատ վութ յուն նե րի մա սին 
հան գա մա նա լի հաշ վետ վութ յուն նե րը:

Ան շուշտ, դժվար է փոք րիկ մի հոդ-
վա ծում ներ կա յաց նել ե կե ղե ցու առ ջեւ 
կանգ նած վիթ խա րի խնդիր նե րի ողջ 
ներ կապ նա կը, այդ թվում՝ դա վա նա-
բա նա կան ձե ւա կեր պումն ե րի հստա-
կեց ման հար ցը, ո րի ա ռա ջին պատ մա-
կան քայ լը 1996թ. դեկ տեմ բե րի 13-ին 
Վա տի կա նում կա տա րեց Գա րե գին Ա 
Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սը` Հով հան-
նես- Պո ղոս Երկ րոր դի հետ ստո րագ րե-
լով Հի սուս Ք րիս տո սի հան դեպ միաս նա-
կան հա վատ քի մա սին հռչա կա գի րը22: 
Աստ վա ծա բան նե րը քրիս տո նեութ յու նը 
հա ճախ ան վա նում են «կեն դա նի հա-
վատք», որն ի զո րու է նոր ի րո ղութ յուն-
նե րի պայ ման նե րում ար ձա գան քել ժա-
մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին: Ցա վոք, 
Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
միա բան ներն ի րենց հռե տո րա բա նութ-
յան մեջ միշտ ջա նում են վե րա դառ նալ 
անց յա լի կա ղա պար նե րին, եւ վե րա փոխ-
ման անհ րա ժեշ տութ յան զգա ցո ղութ յուն 
նրանց հրա պա րա կա յին ե լույթ նե րում չի 
նշմար վում:
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Степан Даниелян

Необходимость пересмотра поли-
тики сотрудничества церкви и госу-
дарства 

В статье поднимается вопрос необ-
ходимости проведения фундаменталь-
ных реформ в Армянской Апостольской 
церкви. В 1991 году после приобрете-
ния независимости в вопросе государ-
ственного строительства Армения ока-
залась перед новыми вызовами и в этом 
контексте нужно рассматривать вопрос 
реформ церкви. Восстановление ста-
рых моделей, основанных на националь-
ной и религиозной идентификации, уже 
анахронизм. В статье, как удавшийся 
пример реформ, приводится решения II 
собрания Ватикана католической церк-
ви, которые могут быть полезны для Ар-
мянской церкви.

Stepan Danielyan

The Need to Revise Policy of Coop-
eration between Church and State

The article addresses the need for 
fundamental reforms in the Armenian Ap-
ostolic Church. Armenia faced new chal-
lenges related statehood after gaining its 
independence in 1991. And the issue of 
reforms of the church should be consid-
ered in this context. The restoration of old 
molds, based on national and religious 
identity, is anachronistic. The author, 
as an example of successful reforms, is 
pointing to the decisions of the Catholic 
Church’s 2nd Vatican Council which may 
be useful for the Armenian Church.



39

Արցախյան հիմնախնդիրը եւ միջազգային իրավունքը. առասպելաբանություններն ու իրականությունը

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՔԱՆԱՆԵԱՆ
Քաղաքագետ

Նախաբան

Հա յաս տան յան եւ, առ հա սա րակ, հա-
յոց քա ղա քա կան կյան քին բնո րոշ են 
շատ ե րե ւույթ ներ, ո րոնք քա ղա քա գի-
տա կան վեր լու ծութ յան դա սա կան չա-
փա նիշ նե րի տե սանկ յու նից լիո վին կամ 
միան շա նակ դժվար է մեկ նա բա նել։ Այդ 
ե րե ւույթ նե րի մի մա սը հա յութ յան շուրջ 
հա զա րամ յա պե տա կա նա զուրկ գո յութ-
յան հե տե ւանք է, իսկ մյուս մա սը, իմ 
անձ նա կան հա մոզ մամբ, ժա ռանգ վել է 
դե ռեւս Մեծ Հայ քի Ար շա կուն յաց շրջա-
նում ար մա տա ցած պե տա կան հա մա-
կար գի ա վան դույթ նե րից1: Հիշ յալ ա վան-
դույթ նե րի կեն սու նակ պատ մու թա յին2 
բնույ թը, հան րա յին գի տակ ցութ յան վրա 
ազ գա յին պատ մութ յան ար հա վիրք նե-
րի թո ղած հա մա կող մա նի հո գե բա նա-
կան հետ քը եւ նո րա գա ղու թա յին պե-
տա կան գո յութ յան մի ջա վայ րը, ի թիվս 

պե տա կա նա կերտ ման այլ խնդիր նե րի, 
նպաս տել էին բուն քա ղա քա կան ի րա-
պաշ տութ յան հետ ա ղերս ներ չու նե ցող, 
ար հես տա կա նո րեն կարծ րա ցած՝ իբր 
բա ցա ռիկ եւ ա նայ լընտ րանք ա ռաս պե-
լա բա նութ յուն նե րից կառ չե լու «տա րա-
պայ ման մտա մո լութ յա նը»3: 

Եր րորդ Հան րա պե տութ յան կյան-
քում «տա րա պայ ման մտա մո լութ յան» 
կնիք կրող ա մե նա ցայ տուն քա ղա քա-
կան հա յե ցա կար գե րից են միմ յանց սեր-
տո րեն փոխ կա պակց ված՝ Ար ցախ յան 
հիմն ախն դիրն «ա ռանց տա րածք նե րի 
հանձն ման» կար գա վո րե լու անհ նա րի-
նութ յան, ԼՂՀ ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
ա նայ լընտ րան քութ յան, մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի տա րո ղութ յան, ինք նո րոշ-
ման ի րա վուն քի ըմբռն ման եւ ցե ղաս-
պա նութ յան տա րած քա յին հե տե ւանք-
նե րի վե րաց ման շուրջ առ կա հայտ նի 
ա ռաս պե լա բա նութ յուն նե րը։ 

Նա խորդ տա րի նե րին մի քա նի ժա մա-
նա կագ րա կան փուլ4 ան ցած հան րա յին 
վե րար ժե ւոր ման գոր ծըն թա ցը հան գեց-
րել է «տա րածք հանձ նե լու» ան խու սա-
փե լիութ յան ա ռաս պե լա բա նութ յան եւ 
վեր ջի նիս ջա տա գով քա ղա քա կան շրջա-
նակ նե րի ու գոր ծիչ նե րի հան րա յին լու-
սանց քայ նաց մա նը։ Ներ կա յումս ա ճող 
լու սանց քայ նաց ման է են թարկ վում 
Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
ա նայ լընտ րան քութ յան մա սին ա ռաս-
պե լա բա նութ յու նը, ո րին ի հա կակ շիռ 
զո րե ղա նում եւ հան րա յին հա մընդ հա-
նուր ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու մի տում 
է ար ձա նագ րում Ար ցա խի «միաց ման» 
հա յե ցա կար գը5: Վե րո հիշ յալ ա ռաս պե-
լա բա նութ յուն նե րի վե րագ նա հատ մա նը 
եւ հաղ թա հար մա նը զու գա հեռ հա յաս-
տան յան քա ղա քա գի տա կան շրջա նակ-
նե րի ոչ կա ղա պար յալ ներ կա յա ցու ցիչ-
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նե րը հետզ հե տե շրջա նա ռութ յան մեջ են 
դնում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ա ռաս-
պե լա զերծ եւ հռչա կագ րա յին ի դեա լիզ-
մով ու պա թո սով չխե ղաթ յուր ված ի րա-
պաշտ մեկ նա բա նութ յուն նե րը։ 

Այս հոդ վա ծի շրջա նա կում մենք անդ-
րա դառ նա լու ենք Ար ցա խի «միաց ման» 
քա ղա քա կան հա յե ցա կար գի ա ռան ձին 
կե տե րին եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
էութ յան, քա ղա քա կան տա րո ղութ յան եւ 
տե ղայ նաց ված կի րա ռե լիութ յան հար ցի 
ո րոշ բա ղադ րիչ նե րին։

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի էութ յու-
նը եւ քա ղա քա կան տա րո ղութ յու նը. 
ա ռա ձին դի տար կում եր

Ինչ պես ար դեն նշել ենք ա ռա ջա բա-
նում, հայ քա ղա քա գի տա կան մտքի 
եւ վեր ջի նիս հետ փո խա դար ձա բար 
ա ծանց յալ ՀՀ վա րած պաշ տո նա կան 
քա ղա քա կա նութ յան օ րա կար գի հա-
մա կար գա յին թե րութ յուն նե րը հա ճախ 
բա ցատր վում են ոչ միայն երկ րի առ ջեւ 
ծա ռա ցած ռազ մա վա րա կան հրա մա-
յա կան նե րին ներ կա յիս քա ղա քա կան 
վեր նա խա վի ան հա մա պա տաս խա նութ-
յամբ, այ լեւ մի ջազ գա յին քա ղա քա կա-
նութ յան ու «ի րա վուն քի» հիմն ա վո րա-
պես սխալ ըն կալ մամբ6: Ո րո շա կիո րեն 
պար զու նա կեց նե լով «մի ջազ գա յին ի րա-
վունք» ե րե ւույ թի հան դեպ հան րա յին ու 
փոր ձա գի տա կան մե րօր յա մտա դե գե-
րումն ե րը` կա րե լի է տա րո րո շել եր կու 
գե րիշ խող մո տե ցում: Ա ռա ջին մո տեց-
մա նը հա րող ան ձինք հակ ված են «մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քին» ըն ծա յել սոսկ 
ան վա նա կան ար ժեք: Ն րանց գնա հատ-
մամբ աշ խարհն, ինչ պես եւ միշտ, կա-
ռա վար վում եւ փո փոխ վում է բա ցա ռա-
պես «ու ժեղ-թույլ» խա ղի կա նոն նե րով, 
իսկ «մի ջազ գա յին ի րա վունք» աս վածն 
ըն դա մե նը ծա ռա յում է հաղ թա նա կած 
կող մի հա րա փո փոխ ձեռք բե րումն ե րին 
ի րա վա կան շղարշ եւ հիմն ա վո րում հա-
ղոր դե լու հա մար: Մ յուս մո տեց ման ջա-

տա գովն երն, ընդ հա կա ռա կը, հակ ված 
են ա վե լոր դա բար գե րագ նա հա տել «մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի» հռչա կագ րա յին 
փաս տաթղ թե րի դե րը հա մաշ խար հա յին 
քա ղա քա կան ժա մա նա կա կից զար գա-
ցումն ե րը պայ մա նա վո րե լու, ուղ ղոր դե-
լու եւ դրանց արդ յունք նե րը կան խո րո շե-
լու հար ցում: 

Ի րա կա նութ յու նը, բնա կա նա բար, 
այս չափ միա կող մա նի կամ պար զու նակ 
չէ. այն ինք նին շատ բարդ հա մա կարգ 
է, ո րը վեր ջի նիս ձե ւա վոր մա նը մաս-
նակ ցող ա մե նա տար բեր տար րե րի ու 
տա րաբ նույթ սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րի 
հա րա փո փոխ ազ դե ցութ յան պատ ճա-
ռով, ըստ էութ յան, են թա կա չէ ո րե ւէ կա-
յուն սահ ման ման: Ն պա տակ չու նե նա լով 
խո րա նա լու «մի ջազ գա յին ի րա վունք» 
ե րե ւույ թի քա ղա քա գի տա կան եւ պատ-
մա փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կե տե րի 
քննութ յան մեջ` բա վա րար վենք ըն դա մե-
նը մի քա նի ակն հայտ ի րո ղութ յուն նե րի 
ար ձա նագր մամբ: « Մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քը» թե՛ պատ մա կան կտրված քով եւ 
թե՛ ներ կա «ինս տի տու ցիո նա լաց ված» 
կար գա վի ճա կում խիստ հա րա բե րա կան 
ու հա կա սա կան, հիմն ա կա նում նա խա-
դե պա յին, բո լոր մա կար դակ նե րի ըն թա-
ցիկ ռազ մա քա ղա քա կան լու ծումն երն 
ըստ գե րա կա կող մի/կող մե րի կոն յունկ-
տու րա յին նպա տա կա հար մա րութ յան 
կար գա վո րող ան կա յուն հա մա կարգ է: 
« Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի» բազ մա զան, 
գործ նա կա նում միմ յանց ըստ էութ յան 
հա կա սող եւ նպա տա կա հար մա րա յին 
կա մա յա կա նութ յամբ մեկ նա բան վող ու 
պար տադր վող դրույթ ներն ըն դա մե նը 
սահ մա նում են խա ղի կա նոն նե րի ո րո-
շա կի ճկուն շրջա նակ: Պե տութ յուն նե րի 
կամ աշ խար հա քա ղա քա կան միա վո-
րումն ե րի մրցակ ցա յին դի մա կա յութ-
յան ըն թա ցիկ դրսե ւո րումն երն ու արդ-
յունք նե րը պատ ճա ռա բան վում, ար դա-
րաց վում եւ հաս տա տագր վում են ըստ 
«մի ջազ գա յին ի րա վուն քի» ըն ձե ռած 
«հնա րա վո րութ յուն նե րի պա տու հա նի»` 
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յու րա քանչ յուր ոք` յու րա քանչ յուր դեպ-
քում` ըստ ու նե ցած փաս տա ցի կշռի եւ 
հա րա կից տա րա տե սակ հան գա մանք-
նե րի նպաս տա վո րութ յան:

Այ սու հան դերձ, «մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քը» սոսկ ձե ւա կան ե րե ւույթ չէ7: Բո-
լոր ժա մա նակ նե րում միջ պե տա կան ու 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դաշ-
տը կա րոտ էր ո րո շա կի կար գա վոր ման: 
Ո րո շա կի «վար քա կա նոն ներն» ան վա-
նա պես գոր ծել են ան գամ պատ մութ յան 
ան ցու մա յին կամ ճգնա ժա մա յին ժա-
մա նա կա հատ ված նե րում: Երկ րորդ աշ-
խար հա մար տից հե տո հա մընդ հա նուր 
պա տե րազ մի դառ նա գույն պտուղ նե րը 
ճա շա կած Ա րեւ մուտքն ինք նա բե րա բար 
հակ ված էր հաս տա տե լու այն պի սի աշ-
խար հա կարգ, ո րը հնա րա վո րինս կբա-
ցա ռեր խո շոր հա կա մար տութ յուն նե րի 
ծա գումն ու տա րա ծու մը, ո րոնք կա րող 
էին հան գեց նել եր կու բե ւեռ նե րի մի ջեւ 
մի ջու կա յին ընդ հար ման: Ձե ւա վոր վել 
է ՄԱԿ-ը, սահ ման վել եւ ըն դուն վել են 
պե տութ յուն նե րի փո խա դարձ նկրտում-
նե րը եւ մարդ կայ նութ յան դեմ հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րը տե սա կա նո րեն զսպող 
հայտ նի հիմն ա րար սկզբունք ներ, մի-
ջազ գա յին կոն վեն ցիա ներ, այ լե ւայլ վե-
հա ժո ղովն ե րի եզ րա փա կիչ ակ տեր, մի-
ջազ գա յին տար բեր կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի ան դամ-պե տութ յուն նե րի հա մար 
(հա ճախ սոսկ ան վա նա պես) պար տա-
դիր ո րո շումն եր եւ այլն: Սա կայն այս բո-
լոր մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի գործ-
նա կան տա րո ղութ յու նը` մի ջազ գա յին 
քա ղա քա կան զար գա ցումն ե րը կա նո-
նա վո րե լու, սահ մա նա փա կե լու կամ ուղ-
ղոր դե լու ա ռու մով բա վա կան տար բեր է` 
ել նե լով ժա մա նա կա հատ վա ծի ու գոր-
ծող դե րա կա տար նե րի որ պի սութ յու նից: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տից հե տո ծան րա գույնս 
ու ժաս պառ ե ղած եւ նոր հա մաշ խար հա-
յին առ ճա կա տու մից խու սա փել ձգտող 
մարդ կութ յու նը՝ ի դեմս ա ռա ջա տար 
տե րութ յուն նե րի, հիմն ադ րել էր մի ջազ-

գա յին անվ տան գութ յան ո րո շա կիո րեն 
արդ յու նա վետ հա մա կարգ, ո րին ցայ սօր 
սպա սար կում է 1945թ. հաս տատ ված 
եւ 1975թ. Հել սինկ յան8 եզ րա փա կիչ ակ-
տով վե րա շա րադր ված ու բազ մա թիվ այլ 
մի ջազ գա յին ակ տե րով հա մալր ված «մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի» ներ կա խմբագ-
րութ յու նը: Հետ պա տե րազմ յան հա րա բե-
րա կան խա ղա ղութ յու նը եւ ա րեւմտ յան 
երկր նե րի տնտե սա կան զար գաց ման 
ու բա րե կե ցութ յան մա կար դա կի ան-
նա խա դեպ ա ճը շա տե րի, այդ թվում եւ 
լուրջ փոր ձա գետ նե րի շրջա նում նպաս-
տել էին «պատ մութ յան ա վար տի»9 կեղծ 
պատ մա փի լի սո փա յա կան կա ղա պա րի 
ա ռա ջաց մա նը: Շա տե րին թվա ցել էր, 
որ մի ջազ գա յին հան րութ յունն իս կա պես 
հա սել է ներ քին կա յու նութ յան, հա մաշ-
խար հա յին գոր ծըն թաց նե րի հա րա բե-
րա կան վե րահս կե լիութ յան այն պի սի 
մա կար դա կի, որն այ սու հետ բա ցա ռում 
է հաս տատ ված աշ խար հա կար գի, ուս-
տիեւ` պե տութ յուն նե րի քայ քայ ման, 
տրոհ ման, ռազ մա կալ ման կամ սահ ման-
նե րի կտրուկ փո փո խութ յան հնա րա վո-
րութ յու նը: Սա կայն վեր ջին եր կու տաս-
նամ յակ նե րի պատ մութ յունն ինք նին 
վկա յում է սույն հո գե բա նո րեն ըղ ձա լի 
հույ սե րի տա պալ ման մա սին: Ոչ ոք, ան-
գամ ա մե նահ զոր գեր տե րութ յունն իսկ, 
ի վի ճա կի չէ կա սեց նել պատ մա կան ըն-
թաց քի ան շեղ ու վեր ժա մա նակ յա օ րի-
նա չա փութ յուն նե րը կամ «սա ռեց նել» 
դրանք: Այլ բան է, որ «մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քը», ինչ պես ա մեն մի օ րենսդ րա-
կան հա մա կարգ, դրսե ւո րում է հաս կա-
նա լի մղումն ե րով սնվող «պահ պա նո ղա-
կա նութ յուն»` ձգձգե լով նոր մի տումն ե րի 
եւ կա յա ցած ի րո ղութ յուն նե րի «օ րի-
նա կան» ճա նա չու մը եւ, հատ կա պես, 
դրանց հա մընդ հա նուր «ի րա վա կան» 
կի րա ռե լիութ յան ամ րագ րու մը: Անհ րա-
ժեշտ է ժա մա նակ, որ պես զի «մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի» ներ կա խմբագ րութ յան 
գոր ծադր ման ա վան դույ թին հա կա սող 
նա խա դե պե րը, միմ յանց վրա կու տակ-
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վե լով, ա ռա ջաց նեն «մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի» հիմն ո վին վե րա շա րադր ված 
նոր խմբագ րութ յան եւ, հատ կա պես, 
վեր ջի նիս քա ղա քա կան կի րառ ման նոր 
ա վան դույթ նե րի օ րի նա կա նա ցու մը: 
« Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի գոր ծադր-
ման ա վան դույթ ներ» հաս կա ցութ յունն, 
ի հար կե, հե ղի նա կի «բա ռա բարդ ման» 
հան դեպ սի րո ար գա սիք չէ: Մի ջազ գա յին 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը քննող 
ան ձը պետք է հստա կո րեն տա րան ջա տի 
«մի ջազ գա յին ի րա վուն քի» ընդ հա նուր 
տե սութ յու նը վեր ջի նիս գործ նա կան կի-
րա ռե լիութ յան ու րույ նութ յուն նե րից: Այդ 
ու րույ նութ յուն ներն ա մեն մի ժա մա նա-
կա հատ վա ծում եւ ըստ տար բե րակ ման 
չա փո րո շիչ նե րի սանդ ղա կի, ձե ւա վո րում 
են յու րօ րի նակ «կի րա ռե լիութ յան ա վան-
դույթ ներ», ո րոնք զգա լիո րեն կան խո րո-
շում են, թե ինչ պես է մեկ նա բան վե լու եւ 
ում օգ տին է ծա ռա յե լու «մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի» այս կամ այն տե սա կան 
դրույ թը: «Կրկ նա կի չա փա նիշ նե րի» եւ 
միեւ նույն քա ղա քա կան խնդրին տրվող 
(եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու-
նից եր կուս տեք հիմն ա վոր) ի րա վա կան 
գնա հա տա կան նե րը ոչ թե ար ժեզր կում 
են ե րե ւա կա յա բար «ար դար» ու «ան-
կողմն ա կալ» մի ջազ գա յին ի րա վուն քը, 
այլ միան գա մայն բնա կան կեր պով ար-
տա ցո լում են վեր ջի նիս հա րա բե րա կան 
ու կոն յունկ տու րա յին էութ յու նը: Այս խո-
րա պատ կե րին հայ րե նի մի շարք ի րա վա-
գետ նե րի` «մի ջազ գա յին ի րա վուն քին» 
քա ղա քա կան հա մա պատ կե րից դուրս 
ինք նու րույն (ա ռա վել եւս` ո րո շիչ) ար ժեք 
ըն ծա յե լու ճի գե րը հարկ է հա մա րել ան-
լուրջ: Հա մար յա նույն քան ան լուրջ է կա-
ռու ցել սե փա կան քա ղա քա կա նութ յու նը 
«մի ջազ գա յին ի րա վուն քին» իբր բա ցա-
ռա պես հա մա պա տաս խա նող ա ռան-
ձին վերց ված ո րե ւէ նեղ տի պօ րի նա կի 
հի ման վրա` ա նա ռողջ երկ յուղ տա ծե-
լով մի ջազ գա յին հան րութ յան թվաց-
յալ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան առ ջեւ` 
խնդիր նե րի կար գա վոր ման այ լընտ րան-

քա յին սե փա կան նա խա դե պը մշա կե լու 
եւ ի րա գոր ծե լու հար ցում:

Հարկ է մե կընդ միշտ հաս կա նալ, որ 
ներ կա «մի ջազ գա յին ի րա վուն քի» սահ-
մա նած խա ղի կա նոն նե րը բա վա կա նին 
լայն են եւ ինք նին սպա սար կու են հա-
մաշ խար հա յին թա տե րա բե մի դե րա-
կա տար նե րի շա հե րին: Ե թե ո րե ւէ հար-
ցի շուրջ առ կա է շա հագր գիռ կող մե րի 
(գեր տե րութ յուն նե րի, աշ խար հա քա ղա-
քա կան միա վո րումն ե րի, տա րա ծաշր ջա-
նա յին պե տութ յուն նե րի, հա կա մար տող 
երկր նե րի եւ այլն)՝ ո րե ւէ ռազ մա քա ղա-
քա կան ի րո ղութ յու նը դե ֆակ տո կամ 
դե յու րե ճա նա չե լու, գործ նա կա նում 
հան դուր ժե լի հա մա րե լու կամ ներ կա 
փու լում փո փո խութ յան չեն թար կե լու վե-
րա բեր յալ գեթ ըն թա ցիկ հա մա ձայ նութ-
յուն, ա պա այդ կա ցութ յու նը ստա նում է 
«մի ջազ գա յին ի րա վուն քի» գոր ծե դա րա-
նով նա խա տես ված ինչ-ինչ ամ րագ րում: 
Պատ ժա մի ջոց նե րը կամ ռազ մա կան մի-
ջամ տութ յու նը պայ մա նա վոր ված են ոչ 
թե ո րե ւէ քա ղա քա կան ի րո ղութ յան՝ «մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի» տա ռին չհա մա-
պա տաս խա նե լու, այլ շա հագր գիռ ազ-
դե ցիկ կող մե րի մի ջեւ այլ ու ժի (կամ ազ-
դե ցութ յան այլ մի ջոց նե րի) կի րառ մամբ 
փո փո խե լու վե րա բեր յալ ձեռք բեր ված 
հրա պա րա կա յին կամ լռել յայն հա մա ձայ-
նութ յամբ: Եր բեմն էլ` դե րա կա տար նե րի 
մի խմբի նշա նա կա լից գե րա կա յութ յու նը 
թույլ է տա լիս իս պառ ան տե սել այլ դե-
րա կա տար նե րի դիր քո րո շումն ու շա հե-
րը: Կա րիք չկա հա վե լե լու, որ այդ ա մե-
նը հիմն ա վոր վում ու ար դա րաց վում է 
«մի ջազ գա յին ի րա վուն քին» կա տար վող 
ան շեղ հղումն ե րով, մա նա վանդ, որ վեր-
ջի նիս հա րա բե րա կան ու քա ղա քա կա-
նից ա ծանց յալ բնույթն այն են թա կա է 
դարձ նում նպա տա կա հար մա րութ յու նից 
ել նող ցան կա ցած մեկ նա բա նութ յան: 
Հե տե ւա բար, ո րե ւէ ար տա քին քա ղա-
քա կան գոր ծըն թաց, այդ թվում եւ հայ-
թուր քա կան հա կա մար տութ յան «ար-
ցախ յան» ուղ ղութ յու նում տե ղի ու նե ցող 
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ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը 
մեկ նա բա նե լու ժա մա նակ պետք է հրա-
ժար վել «մի ջազ գա յին ի րա վուն քը» ման-
կամ տո րեն «բա ցար ձակ» եւ «ինք նին 
ո րո շիչ» հա մա րե լու մե րօր յա ան հե թեթ 
տե ղայ նա կան «ա վան դույ թից»: Քա ղա-
քա կան հա ջո ղութ յուն նե րը կերտ վում են 
երկ րի ռազ մա քա ղա քա կան, տնտե սա-
կան ու ժո ղովր դագ րա կան նե րու ժը բյու-
րե ղաց նե լու եւ ներ պե տա կան օ րի նա կա-
նութ յու նը հաս տա տե լու ճա նա պար հով: 
Ճ կուն դի վա նա գի տութ յունն էլ ա պա-
հո վում է հա մաշ խար հա յին գերհ զոր եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին դե րա կա տար նե րի 
շա հե րից բխող սպառ նա լիք նե րի մեղ-
մա ցու մը կամ չե զո քա ցու մը`ար տա քին 
շա հե րը սե փա կան երկ րի օգ տին հնա-
րա վո րինս արդ յու նա վետ ծա ռա յեց նե լու 
մի ջո ցով:

Միա ցո՞ւմ, թե՞ ան կա խութ յան ճա նա-
չում

Ար ցախ յան շար ժումն ի սկզբա նե 
ու ներ ըն դա մե նը մեկ նպա տակ՝ միա-
ցում10: 1989թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին11 միա-
ցու մը ներ հա յաս տան յան օ րենսդ րութ-
յան տե սանկ յու նից դար ձել էր կա տար-
ված ի րո ղութ յուն՝ ի հե ճուկս փլուզ վող 
ԽՍՀՄ միու թե նա կան կենտ րո նի ար տա-
հայ տած մեր ժո ղա կան դիր քո րոշ ման12: 
1990թ. օ գոս տո սի 23-ի Ան կա խութ յան 
հռչա կագ րում13, որն ըն կած է ան կախ 
Հա յաս տա նի բո լոր սահ մա նադ րութ յուն-
նե րի հիմ քում14, Ար ցա խի հա յութ յու նը՝ 
մնաց յալ Հա յաս տա նի բնակ չութ յան հետ 
միա սին, հան դես է ե կել որ պես Հա յոց 
ան կախ եւ ինք նիշ խան պե տա կա նութ-
յան հիմն ա դիր։ Ար ցա խից ընտր ված ՀՀ 
Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր նե-
րը15 լիար ժեք եւ ի րա վա հա վա սար կար-
գա վի ճա կով մաս նակ ցում էին Հա յաս-
տա նի ներ քին քա ղա քա կան կյան քին եւ 
օ րենս դիր գոր ծու նեութ յա նը։ 

Սա կայն ար դեն 1991թ. ՀՀ իշ խա-
նութ յան բարձ րա գույն շրջա նա կում 

տե ղի ու նե ցող ան ցու դար ձին ան տեղ-
յակ հան րութ յան լայն շեր տե րի հա մար 
ար ցախ յան քա ղա քա կա նութ յու նը են-
թարկ վել է «անս պա սե լի» ար մա տա կան 
շրջա դար ձի. պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը 
ո րո շել է հրա ժար վել դե ֆակ տո եւ ներ-
հա յաս տան յան օ րենսդ րութ յամբ դե յու
րե կա յա ցած միա ցու մից եւ Ար ցա խի 
ղե կա վա րութ յա նը «հա մո զել», այ սինքն՝ 
պար տադ րել է տրա մագ ծո րեն փո խել 
քա ղա քա կան դիր քո րո շումն ու ըն թա նալ 
ա ռան ձին «հան րա պե տութ յուն» եւ ա պա 
վեր ջի նիս ան կա խութ յուն հռչա կե լու ճա-
նա պար հով։ Այս քայլն ար դա րաց նե լու 
հա մար ներ քին շրջա նա ռութ յան մեջ էր 
դրվել դի վա նա գի տա կան «հան ճա րեղ 
խա ղի» ա ռաս պե լա բա նութ յու նը, ո րի 
«շնոր հիվ» մի ջազ գա յին աս պա րե զում 
Հա յաս տանն իբր խու սա փում էր «տա-
րած քա յին վեճ» հրահ րող եւ «ագ րե սոր» 
պե տութ յուն դիտ վե լուց։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, բա վա կա նա չափ 
ակն հայտ է, որ այդ պա հին գոր ծող հա-
յաս տան յան օ րենսդ րութ յան տե սանկ-
յու նից Ար ցա խը Հա յաս տա նից «ան կա-
խաց նե լու» պատ ճառն ա վե լի «պրո զա-
յիկ» էր. պաշ տո նա կան Ե րե ւանն՝ ի դեմս 
խիստ «զգու շա վոր» ար տա քին քա ղա-
քա կան ու ղեգ ծի ջա տա գով ՀՀ ա ռա-
ջին նա խա գա հի, սկսվող Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մին ըն դա ռաջ ա մեն 
կերպ ջա նում էր վայր դնել եւ ի րե նից 
հե ռաց նել հիմն ախնդ րի հա մար ռազ-
մա կան եւ ար տա քին քա ղա քա կան պա-
տաս խա նատ վութ յու նը։

Ի թիվս հա րա կից հան գա մանք նե րի, 
հի շա տա կե լի է այն, որ ԽՍՀՄ «վե րահս-
կե լի կազ մա քանդ ման» եւ ԱՊՀ ձե ւա չա-
փի ստեղծ ման հե ղի նակ նե րից Բ.Ել ցի նը 
եւ տա րած քա յին վե ճե րից ծա գած վայ-
րի վե րումն ե րից հաս կա նա լի պատ ճառ-
նե րով խու սա փել ձգտող հա մաշ խար-
հա յին այլ՝ նա խե ւա ռաջ ա րեւմտ յան ու-
ժի կենտ րոն նե րը հակ ված էին ճա նա չել 
միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի 
նախ կին վար չա կան սահ ման նե րը՝ որ-
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պես նոր պե տա կան սահ ման ներ։ Պաշ-
տո նա կան Ե րե ւանն այս ան գամ եւս 
Ել ցի նին հա ճո յա նա լու եւ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան պե տաի րա վա կան 
ի րա վա սութ յան ու քա ղա քա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան գո տուն Ար ցա խի 
չպատ կա նե լը նոր քա ղա քա կան ակ տով 
հռչա կագ րե լու հա մար՝ 1991թ. դեկ տեմ-
բե րի 21-ի Ալ մա Ա թա յում տե ղի ու նե ցած 
ԱՊՀ գա գա թա ժո ղո վում ճա նա չել է այդ 
կազ մա կեր պութ յա նը միա ցած բո լոր 
երկր նե րի՝ այդ թվում եւ Ադր բե ջա նի տա-
րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը16։ 

Ե թե փոր ձենք հաս կա նալ, թե ինչ է 
շա հել Հա յաս տանն Ար ցա խի «ան կա-
խութ յան» տի պօ րի նա կի ակ նե րե ւա-
բար ար հես տա կան բե մադ րու մից, ա պա 
գնա հատ ման ա ռար կա յա կան չա փա նիշ-
նե րի տե սանկ յու նից հար կադր ված ենք 
լի նե լու խոս տո վա նել, որ «ան կա խութ-
յան» տի պօ րի նա կի մա տու ցած ռազ մա-
քա ղա քա կան, ի րա վա կան կամ բա նակ-
ցա յին ա ռա վե լութ յուն նե րը միան գա մայն 
թեա կան են եւ ան շո շա փե լի։ Ար ցա խի 
ան կա խութ յան բե մադ րու մը մի ջազ գա-
յին ոչ մի դե րա կա տար, բնա կա նա բար, 
լուրջ չի ըն դու նել։ Ա վե լին՝ ա րեւմտ յան 
աշ խար հա քա ղա քա կան բե ւե ռի քա ղա-
քա կա նութ յունն ի րա վա կան հար թութ-
յու նում սպա սար կող վեր պե տա կան 
«տի պա յին» կա ռույց նե րից մե կը՝ Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նը, 2015թ. հու նի սի 16-ի վճռով17 եւս 
մեկ ան գամ՝ ի րա կա նութ յա նը միան գա-
մայն հա մա պա տաս խա նող ի րա վա բա-
նա կան ձե ւա կերպ մամբ, հաս տա տել է, 
որ Ար ցա խի ներ կա յիս ողջ տա րած քում 
առ կա ի րա վի ճա կի եւ գոր ծըն թաց նե րի 
պա տաս խա նա տու է ճա նա չում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յա նը։ 

Հա յաս տա նից Ար ցա խի «ան կա խութ-
յան» բե մադր ման իս կութ յա նը ներ քին 
ագ րե սիվ քա րոզ չութ յան ազ դե ցութ յամբ 
մա սամբ հա վա տա ցել է միայն հա յաս-
տան յան եւ սփյուռք յան հա սա րա կութ-
յու նը։ Միա ժա մա նակ, իբր «ար տա քին 

օգ տա գործ ման» հա մար նա խա տես ված 
«ան կա խութ յան» բե մադ րու մը սկիզբ է 
դրել հա մազ գա յին ու հա մա պե տա կան 
վտան գա վո րութ յան մա կար դա կի մի 
շարք հե ռա հար գոր ծըն թաց նե րի՝ ար-
ցախ յան ա ռան ձին քա ղա քա կան վեր-
նա խա վի ձե ւա վոր ման մեկ նար կին, ՀՀ 
ար ցա խաբ նակ քա ղա քա ցի նե րի մի 
շարք հիմն ա րար սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես հա-
մա պե տա կան ընտ րա կան ի րա վուն քի 
ոտ նա հար մա նը, հա յաս տան յան հա-
սա րա կութ յան՝ ըստ հայ րե նակ ցա կան 
սկզբուն քի ար հես տա կան տրոհ մա նը, 
Ար ցա խում ժո ղովր դա վա րաց մանն ու 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ձե-
ւա վոր մա նը միտ ված հան րա յին շար-
ժումն ե րի էա կան թու լաց մա նը եւ ա ռան-
ձին պե տա կա նութ յուն լի նե լու ան հիմն 
մաս նա կի հան րա յին հա մոզ ման վրա 
հիմն ված էթ նոօ տար ման (դե ռեւս սաղմ-
նա յին, բայց ար դեն ո րո շա կիո րեն ուր-
վագծ վող) ե րե ւույթ նե րին։ 

Ար ցա խի «ան կա խութ յան» տի պօ րի-
նա կի ընտ րութ յու նը՝ ի րա կան լու ծում 
չտա լով ներ կա հա յոց պե տա կա նութ յան 
առ ջեւ ծա ռա ցած գեթ մեկ ռազ մա վա րա-
կան նշա նա կութ յան մար տահ րա վե րի, 
ա ռա ջաց նում է Հա յաս տա նի ազ գա յին 
անվ տան գութ յան հիմն ա րար կա րե ւո-
րութ յան՝ հան րո րեն դե ռեւս լիո վին չգի-
տակց վող մի շարք հար ցադ րումն եր, 
ո րոն ցից մե կը վե րա բե րում է ՀՀ ա րե-
ւել յան (այդ թվում եւ ար ցախ յան հատ-
վա ծի) միջ պե տա կան սահ մա նի խնդրին։ 
Հու սալ, որ վեր ջի նիս ար ցախ յան հատ-
վա ծը ճա նաչ վե լու է ներ կա սահ ման նե-
րում (կամ՝ ա ռանց սահ ման նե րի հստա-
կեց ման) լուրջ միամ տութ յուն է։ Մի ջազ-
գա յին ի րա վուն քը գե րա զան ցա պես 
նա խա դե պա յին է. ԽՍՀՄ փլու զու մից 
հե տո նախ կին վի ճա հա րույց ինք նա-
վա րութ յուն նե րի ճա նա չումն ե րը (ի դեպ՝ 
միայն մաս նա կի) ըն թա ցել են բա ցա ռա-
պես «ճա նաչ վող» պե տա կան միա վոր-
նե րի նախ կին վար չա կան սահ ման նե րի 
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շրջա նա կում՝ Կո սո վո, Աբ խա զիա, Հա-
րա վա յին Օ սիա։ Այլ երկր նե րի կող մից 
Ար ցա խի «ճա նաչ ման» գի նը հա մար յա 
ան խու սա փե լիո րեն նե րա ռե լու է տա-
րածք ներ հանձ նե լու բա ղադ րի չը՝ «տա-
րածք՝ խա ղա ղութ յան դի մաց» հայտ նի 
մի ջազ գա յին բա նա ձե ւի շրջա նա կում։ 
Բո լոր ինք նա վա րութ յուն նե րի նա խորդ՝ 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից 
նա խա դե պա յին ճա նա չումն ե րը հու շում 
են, որ մեկ կամ մի քա նի երկ րի կող մից 
Ար ցա խի ան կա խութ յան ակն կալ վող 
ճա նա չու մը (բնույ թով՝ մաս նա կի) ան խու-
սա փե լիո րեն տե ղի է ու նե նա լու նախ կին 
ԼՂԻՄ վար չա կան սահ ման նե րում (լա վա-
գույն դեպ քում՝ Բեր ձո րի հատ վա ծում 
նեղ մի ջանց քով հան դերձ)։ Ուս տի «ան-
կա խութ յան» այս պի սի մաս նա կի ճա նա-
չումն էա պես բար դաց նե լու է «ճա նաչ-
ված» սահ ման նե րից դուրս հայտն վե լիք 
ներ կա յիս Ար ցա խի տա րած քի 2/3 հատ-
վա ծի պահ պան ման անհ րա ժեշ տութ յան 
ի րա վա քա ղա քա կան փաս տար կու մը։

Ար ցա խի սահ ման նե րի խնդրին սեր-
տո րեն առնչ վում է Եր րորդ հան րա պե-
տութ յան ար ցախ յան քա ղա քա կա նութ-
յան հիմն ա քար հա մար վող Ար ցա խի 
բնակ չութ յան ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
վկա յա կո չու մը։ Ինչ էլ խոս վի նախ կին 
«ադր բե ջա նա հա յութ յան»՝ Ադր բե ջա-
նից տա րած քա յին տես քով փոխ հա տու-
ցում ստա նա լու են թադր յալ ի րա վուն քի 
մա սին18, փաստն այն է, որ ներ կա յիս 
Ար ցա խի մե ծա գույն մա սի օ տար բնակ-
չութ յու նը 1988-1991թթ. չէր ինք նո րոշ-
վել Հա յաս տա նին միա վոր վե լու օգ տին 
եւ 1991-1993թթ. ան կախ Ադր բե ջա նի 
«մաս» է կազ մել։ Սոսկ ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քի վկա յա կո չու մը՝ ան կախ Հա-
յաս տա նին միա վոր վե լու կամ ան կա-
խութ յուն հռչա կե լու տար բե րակ նե րից, 
խա խուտ ի րա վա կան հիմ քեր է ա պա-
հո վում Ար ցա խի ներ կա յիս տա րած քի 
նկատ մամբ հայ կա կան վե րահս կո ղութ-
յու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ար դի 
«բա ռա պա շա րով» պատ շա ճո րեն ձե-

ւա կեր պե լու եւ փաս տար կա յին հա րիր 
հիմն ա վո րումն ե րով օժ տե լու հա մար։ 
Այն ա ռա վել եւս սա կա վօ գուտ է՝ Ադր բե-
ջա նի նոր ագ րե սիա յին ի պա տաս խան 
ա զա տագր վե լիք տա րածք նե րի հա յաս-
տա նա պատ կա նութ յունն ի րա վա կան 
հա վակ նութ յան տես քով ձե ւա կեր պե լու 
հա մար։ Ուս տի Հա յաս տա նի պա րա գա-
յում տա րած քա յին վե ճի հա յե ցա կար-
գը` ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի հա րա կից 
օ ժան դակ վկա յա կոչ մամբ, այ լընտ րանք 
չու նի19:

Հա յաս տա նի ազ գա յին քա ղա քա կա-
նութ յան հիմ քում պետք է դրվի ցե ղաս-
պա նութ յան հե տե ւանք նե րի վե րաց ման 
հա յե ցա կար գը։ Հա մաշ խար հա յին բո լոր 
դե րա կա տար նե րին քաջ հայտ նի է (թեեւ 
ներ կա փու լում՝ գե րա զան ցա պես ոչ 
ձեռն տու), որ Հա յաս տա նի թուրք-խորհր-
դա յին ա պօ րի նի բա ժա նու մը, խորհր դա-
յին Մոսկ վա յի վե րահս կո ղութ յան ներ քո 
հայտն ված Հա յաս տա նի տա րածք նե րի 
մեծ մա սը հա րե ւան հան րա պե տութ-
յուն նե րին կա մա յա կա նո րեն կցե լու եւ 
դրանք հա յա թա փե լու հան գա մանքն 
ի րա վա կան տե սանկ յու նից բա վա րար 
հռչա կագ րա յին հիմք են՝ Կուր գե տով ՀՀ 
պե տա կան սահ մա նը հաս տա տե լու հա-
մար։ Բ նա կան է, որ այս մա սին տե ղին 
կլի նի խո սել միայն այն դեպ քում, երբ 
Հա յաս տա նին հա ջող վի ձեր բա զատ վել 
ներ կա քրեաօ լի գար խիկ-գա ղու թա յին 
իշ խա նութ յու նից եւ ա պա հո վել հա մաշ-
խար հա յին դե րա կա տար նե րի հիմն ա-
կան մա սի անհ րա ժեշտ նվա զա գույն 
չե զո քութ յու նը Ադր բե ջա նի լիա կա տար 
ռազ մա կան պար տութ յան եւ Կուր գե-
տով վերջ նա կան սահ մա նա զա տումն 
ի րա կա նաց նե լու հար ցում։ 

Ըստ էութ յան՝ ան հիմն է նաեւ այն 
պնդու մը, թե ԼՂՀ մի ջազ գա յին ճա նա-
չումն ա պա հո վե լու է անվ տան գութ յան 
հա վել յալ ե րաշ խիք ներ։ Նախ կրկնենք, 
որ ի րա կան մի ջազ գա յին ճա նա չում՝ 
ՄԱԿ-ում ան դա մակ ցութ յամբ հան դերձ, 
եր բեք չի լի նե լու, իսկ թեա կա նո րեն են-
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թադր վող մաս նա կի (մեկ կամ մի քա նի 
պե տութ յան կող մից՝ ա ռանց ՄԱԿ ան-
դա մակ ցութ յան) ճա նա չումն ան խու սա-
փե լիո րեն կու նե նա այն պի սի գին, որն 
ինք նին զրո յաց նե լու է անվ տան գութ-
յան բո լոր այն ի րա կան ե րաշ խիք նե րը, 
ինչ պի սիք են վե րահսկ վող ներ կա յիս 
տա րած քի ամ բող ջա կա նութ յու նը, Ար-
ցա խում բա ցա ռա պես հա յաս տան յան 
զին ված ու ժե րի ներ կա յութ յու նը եւ այլն։

Հարկ է մշտա պես հի շել նաեւ այն, 
որ հա մաշ խար հա յին ա րեւմտ յան ու ժա-
յին բե ւե ռի կող մից նախ կին դաշ նա յին 
հան րա պե տութ յուն նե րի կամ ինք նա վա-
րութ յուն նե րի ( Կո սո վո) մաս նա կի ճա-
նա չու մը, որ պես կա նոն, ու ղեկց վում էր 
պաշ տո նա պես կամ առն վազն լռել յայն 
ար ձա նագր վող՝ այլ պե տութ յուն նե րի 
հետ չմիա վոր վե լու նա խա պայ մա նով։ 
Նույ նը Բոս նիա- Հեր ցե գո վի նա յի տա-
րած քում ձե ւա վոր ված Սեր բա կան հան-
րա պե տութ յան հան գա մանքն է։ Կար ծել, 
թե Ար ցա խի «ան կա խութ յան» ճա նա չու-
մից հե տո Ար ցա խը «հա ջորդ իսկ օ րը», 
այ սինքն՝ ճա նա չու մից հե տո կարճ կամ 
միջ նա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում միա վոր վե լու է Հա յաս տա նին՝ լուրջ 
միամ տութ յուն է։ Հա մաշ խար հա յին ազ-
դե ցիկ ու ժի կող մից «ան կախ» ճա նաչ-
ված Ար ցա խի մար զա յին քա ղա քա կան 
վեր նա խա վը նախ կին «մետ րո պո լիա-
յից» քա ղա քա կա նա պես ա ռան ձին «ինք-
նիշ խան» պե տութ յուն դառ նա լու գայ-
թակ ղութ յու նից ո գե ւո րիչ գլխապ տույտ 
է ապ րե լու։ Հատ կա պես, որ դրա նով ան-
տա րա կույս մե ծա պես շա հագրգռ ված 
կլի նի Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նաչ-
ման քայ լին դի մած տե րութ յու նը։ 

Վե րոնշ յա լից ակ նե րե ւա բար բխում է, 
որ Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նա չու մը 
նպաս տե լու է ոչ թե տա րա ծաշր ջա նում 
հա յութ յան ռազ մա քա ղա քա կան դիր-
քե րի ամ րապնդ մա նը, այլ նե րազ գա յին 
ա վե լի խորն ու վտան գա վոր մա կար դա-
կի պա ռակտ մա նը, Ար ցա խում ա ռան-
ձին կենտ րո նա խույս քա ղա քա կան վեր-

նա խա վի ձե ւա վոր մա նը, Հա յաս տա նի 
հետ վե րա միա վոր ման հե ռան կա րի հա-
մա կար գա յին տա պալ մա նը, անվ տան-
գութ յան մա կար դա կի նվազ մա նը, տա-
րած քա յին կո րուստ նե րի սպառ նա լի քի 
շեշ տա կի ա ճին եւ, որ պես հե տե ւանք, 
շա հագր գիռ այլ պե տութ յուն նե րի «խա-
ղա ղա րար» զո րա միա վո րումն ե րի ռազ-
մա կա լող ներ թա փանց մա նը։ 

Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
հա յե ցա կար գի ջա տա գովն ե րը, այս պի-
սով, պետք է պատ րաստ լի նեն ստանձ-
նե լու Ար ցախ-մնաց յալ Հա յաս տան նե-
րազ գա յին պե տա կան պա ռակտ ման, 
ուս տիեւ Հա յոց պե տա կա նութ յան վե-
րա հաս կոր ծան ման բա րո յա կան, քա-
ղա քա կան եւ պատ մա կան պա տաս խա-
նատ վութ յու նը։ Հա յաս տա նը գտնվում է 
աշ խար հագ րա կան այն պի սի մի ջա վայ-
րում, որ Սեր բիա- Չեռ նո գո րիա, Գեր-
մա նիա-Ավստ րիա, Ռո մա նիա- Մոլ դո վա 
օ րի նա կով էթ նոտ րոհ ման նմա նա կու մը 
հա յութ յան հա մար հղի է անվ տան գութ-
յան մի ջա վայ րի եւ պատ մա կան հե ռան-
կա րի ան վե րա կանգ նե լի տա պալ մամբ։

 Միաց ման հա յե ցա կարգն ու «մի-
ջազ գա յին հան րութ յու նը»

Կար ծել, թե (ըստ ար տա քին աշ խար-
հում ըն դուն ված պատ կե րա ցումն ե րի) 
Ադր բե ջա նի «մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ-
ված» տա րած քի շուրջ «20%-ը բռնա-
զավ թած» Հա յաս տա նը մի ջազ գա յին 
հա մընդ հա նուր դա տա պար տութ յան, 
կոր ծա նա րար պատ ժա մի ջոց նե րի կամ 
ան հաղ թա հա րե լի դի վա նա գի տա կան 
մե կու սաց ման չի են թարկ վել ազ գե րի 
ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի հռչա կագ րա-
յին ի րաց մամբ «ԼՂՀ ան կա խութ յու նը» 
բե մադ րե լու պատ ճա ռով, պար զա պես 
ան լուրջ է։ 

Ի րա կա նութ յու նը բո լո րո վին այլ է։ 
Անխ տիր բո լոր մի ջազ գա յին դե րա կա-
տար նե րը գի տեն, որ Ար ցա խի շուրջ Հա-
յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ առ կա 
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է փաս տա ցի տա րած քա յին վեճ։ Բո լո-
րին հայտ նի է, որ Ար ցա խը դե ֆակ տո 
հա տուկ կար գա վի ճա կով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան մարզ է։ Միա ժա մա-
նակ՝ ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո Հա յաս-
տա նում եւ հա րա կից տա րա ծաշր ջա նում 
(« Հա րա վա յին Կով կաս») հա մաշ խար-
հա յին ու ժի կենտ րոն նե րից եւ հա րե ւան 
տա րա ծաշր ջա նա յին տե րութ յուն նե րից 
ոչ մեկն այ լոց նկատ մամբ չու նի բա ցար-
ձակ ռազ մա քա ղա քա կան գե րա կա յութ-
յուն՝ հայ-թուր քա կան հա կա մար տութ-
յան հայ-ադր բե ջա նա կան բա ղադ րի չը 
սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ «հան գու-
ցա լու ծե լու» կամ ըն թա ցիկ միա կող մա-
նի «տնօ րի նումն» ա պա հո վե լու հա մար։ 
Փո խա դար ձա բար ինք նազսպ վող հա-
կա դիր շա հե րի հա րա տեւ խա չա ձե ւու մը 
Հա յաս տա նի հա մար բա ցա ռիկ դրա կան 
մեկ նար կա յին հնա րա վո րութ յուն ներ 
է ստեղ ծում՝ ար տա քին քա ղա քա կան 
սուբ յեկ տութ յան հայտ ներ կա յաց նե լու 
եւ ազ գա յին պե տա կա նա կերտ ման ու 
ցե ղաս պա նութ յան հե տե ւանք նե րի փու-
լա յին վե րաց ման քա ղա քա կա նութ յուն 
վա րե լու հա մար։ 

Հա յաս տա նի վե րահս կո ղութ յունն 
Ար ցա խի ներ կա յիս տա րած քի նկատ-
մամբ գործ նա կա նում վա ղուց «մարս-
ված» կլի ներ (զգա լի չա փով այն ար դեն 
իսկ «մարս ված» է), ե թե ա զա տագր ված 
տա րած քի բնակ ֆոնդն ու բո լոր են-
թա կա ռուց վածք նե րը Ե րե ւա նի ու ղիղ 
հրա մա նով ոչն չաց վե լու փո խա րեն օգ-
տա գործ վեին 90-ա կան նե րի սկզբնե րին 
Հա յաս տա նում ա պաս տա նած հար յուր 
հա զա րա վոր փախս տա կան նե րի ու երկ-
րա շար ժի պատ ճա ռով ան տուն մնա-
ցած քա ղա քա ցի նե րի վե րաբ նա կեց ման 
հա մար։ Հա յաս տա նի դեմ Ադր բե ջա նի 
հրահ րած ցե ղաս պա նա կան պա տե-
րազ մում լիա կա տար ձա խող ման շնոր-
հիվ ձե ւա վոր վել էր այժմ յան «ստա-
տուս քվոն»։ Մեր վե րահս կո ղութ յու նից 
դուրս էին մա ցել նախ կի նում հա յաբ-
նակ եւ պատ մաի րա վա կան հիմ ա վոր-

ման են թա կա Հա յաս տա նին պատ կա-
նող ըն դար ձակ տա րածք ներ:

Տե ղի էր ու նե ցել հայ եւ ադր բե ջա նա-
կան բնակ չութ յան վե րա տե ղա բաշ խում՝ 
ըստ վե րահս կո ղութ յան գո տի նե րի: Հա-
ման ման լու ծումն եր կի րառ վել եւ վա-
վե րաց վել են մի ջազ գա յին հան րութ յան 
կող մից 1945թ. Եվ րո պա յի հետ պա տե-
րազմ յան կար գա վոր ման ժա մա նակ՝ Սի-
լե զիա յում, Պո մե րա նիա յում, Ա րե ւել յան 
Պ րու սիա յում եւ Սու դետ նե րում, իսկ վեր-
ջերս` Բոս նիա յում, Խոր վա թիա յում, Կո-
սո վո յում: Ցա վոք, սե փա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ Ար ցա խի ներ կա յիս տա րած քի 
2/3-րդը հիմն ա վեր հրկի զած պաշ տո նա-
կան Ե րե ւա նի անսկզ բունք պահ ված քը 
մի ջազ գա յին դե րա կա տար նե րին դնում է 
մի վի ճա կում, երբ նրան ցից յու րա քանչ-
յու րը ձգտում է ա ռա վե լա գույն օ գու տը 
քա ղել ա նընդ հատ խոս տաց վող տա-
րած քա յին զի ջումն ե րից։ Ան գամ կաս կա-
ծե լի հան գա մանք նե րում սկսված ապ-
րիլ յան պա տե րազ մը չի օգ տա գործ վել 
տա րածք հանձ նե լու օ րա կար գը բա նակ-
ցա յին գոր ծըն թա ցից իս պառ եւ վերջ նա-
կա նա պես ար տամ ղե լու հա մար։

Ընդ հա նուր եզ րա հան գում եր

Ար ցախ յան խնդրի ի րա կան, կա յուն 
եւ եր կա րա ժա կետ լու ծու մը նվա զա գույն 
իսկ ա ղերս չու նի ներ կա յիս բա նակ ցա-
յին գոր ծըն թա ցի բո վան դա կութ յան, 
« Մադ րիդ յան» եւ դրա նից ա ծանց ված 
կար գա վոր ման փա թեթ նե րի, «խա ղա-
ղա րար ա ռա քե լութ յուն նե րի» եւ այս 
ա մե նի հե տե ւում՝ որ պես նա խա պայ ման 
դրված տա րածք նե րի հանձն ման պա-
հան ջի (կամ ակն կա լի քի) հետ։ Տե ւա կան 
խա ղա ղութ յան ու երկ րի զար գաց ման 
անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներն ա պա հո-
վե լու հա մար հարկ է հա մա կար գո րեն 
նպաս տել երկ րի ա պա գա ղու թաց մա նը 
եւ ինք նիշ խա նութ յան վե րա կանգն մա-
նը։ Հա յաս տա նում ազ գա յին-պե տա կան 
իշ խա նութ յան հաս տա տու մից ան մի ջա-
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պես հե տո լռել յայն վե րաց վե լու են Ար-
ցա խը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
մնա ցած մա սից տա րան ջա տող սա կա-
վա թիվ ներ քին ան հար կի ակ տեր։ «ԼՂՀ 
նա խա գա հի» նոր ընտ րութ յան փո խա-
րեն Ար ցա խի տա րած քում ձե ւա վոր վե-
լու են ՀՀ չորս նոր մար զեր20՝ Վա րան-
դա՝ մարզ կենտ րոն ք. Շու շի, Դի զակ՝ 
մարզ կենտ րոն ք. Գե տա հատ21, Խա չեն՝ 
մարզ կենտ րոն ք. Հա թերք եւ Քա շա թաղ՝ 
մարզ կենտ րոն ք. Բեր ձոր։ Այս մար զե րում 
հա մա պա տաս խա նա բար նշա նակ վե լու 
են (կամ ազ գա յին նոր Սահ մա նադ րութ-
յամբ ընտր վե լու են) նոր մարզ պետ ներ։ 
Վե րա կանգն վե լու է 1995 թվա կա նից ի 
վեր ար ցա խաբ նակ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի՝ 
հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի մի-
ջո ցով երկ րի բարձ րա գույն իշ խա նութ-
յու նը ձե ւա վո րե լու կոպ տո րեն ոտ նա-
հար ված հիմն ա րար սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քը։ Այս բո լոր քայ լե րը կա տար-
վե լու են ա ռանց նվա զա գույն իսկ ցու-
ցադ րա կա նութ յան կամ հռչա կագ րա յին 
պեր ճութ յուն նե րի։ Ս տո րագր վե լու են ՀՀ 
վար չա տա րած քա յին բա ժան ման մա սին 
նոր օ րեն քը եւ գե րա տես չա կան մի շարք 
այլ ակ տեր ու հանձ նա րա րա կան ներ…

Ար ցա խի միա ցում ու մի ջազ գա յին 
ար ձա գան քը

Ի պա տաս խան Ար ցա խը Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան մնա ցած մա սից 
տա րան ջա տող ան հա րիր մի շարք ակ-
տե րի աշ խա տան քա յին ըն թա ցա կար-
գով տե ղի ու նե նա լիք չե ղարկ ման, սպա-
սե լի են հա մար յա բո լոր հա մաշ խար հա-
յին դե րա կա տար նե րի ցու ցադ րա կան 
դժգո հութ յան (մե ծա մա սամբ հեր թա-
պահ կար գի) դրսե ւո րումն եր, լուրջ 
ջղաձ գումն եր Բաք վում, Ան կա րա յում, 
Պա կիս տա նում եւ իս լա մա կան մի քա նի 
այլ երկր նե րում, թե րեւս՝ ո րո շա կի լար-
վա ծութ յան աճ շփման գծում։ Զու գա-
հե ռա բար տե ղի կու նե նան Հա յաս տա նի 
տա րա ծաշր ջա նա յին դե րի վե րագ նա հա-

տում եւ հե ղի նա կութ յան աճ։ Ընդ ո րում՝ 
Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յունն ու բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը 
վեր ջա պես կբեր վեն ազ գա յին անվ տան-
գութ յան հիմն ա րար հրա մա յա կան նե րի 
եւ առ կա ան վե րա փո խե լի ի րո ղութ յուն-
նե րի դաշտ։ Աղ մու կը հետզ հե տե կմա րի, 
իսկ մեր տա րա ծաշր ջա նա յին դիր քե րը 
միան գա մայն կամ րապնդ վեն։ 

Այն ա ռար կութ յու նը, թե Հա յաս տա նին 
Ար ցա խի միա ցու մը վե րա հաս տա տող 
ակ տե րը մի ջազ գա յին հան րութ յան հա-
մար եր բեք ըն դու նե լի չեն լի նի՝ ան տե ղի 
է ար դեն իսկ այն պատ ճա ռով, որ Ար-
ցա խի ան կա խութ յունն էլ այդ նույն մի-
ջազ գա յին հան րութ յու նը ցայ սօր չի ճա-
նա չել։ Եվ այն եր բեք չի ճա նա չի Հա յաս-
տա նի հա մար շա հե կան տար բե րա կով 
(դա սկզբուն քո րեն անհ նար է)։ Մինչ դեռ 
միա ցու մը, ի հե ճուկս ժա մա նա կավ րեպ 
քա ղա քա գի տա կան ա ռաս պե լա բա նութ-
յուն նե րի, այս խնդի րը լու ծում է ինք նա-
բե րա բար եւ փաս տա ցի կեր պով։

Պետք է հի շել, որ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նը մի ջազ գայ նո րեն լիո վին 
ճա նաչ ված պե տութ յուն է, նաեւ՝ ՄԱԿ 
ան դամ։ Հա յաս տանն ու նի ան կախ, ինք-
նիշ խան պե տութ յան մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված տիտ ղոս։ Տար բեր երկր ներ 
կա րող են սե փա կան պատ կե րա ցում-
ներն ու նե նալ Հա յաս տա նի տա րած քա-
յին տա րո ղութ յան վե րա բեր յալ։ Շա տե-
րը, ինչ պես օ րի նակ՝ Մեծ Բ րի տա նիան, 
ՀՀ ան կա խութ յու նը ճա նա չե լիս կա րող 
են հա տուկ նշել, որ Ար ցա խը Հա յաս տա-
նի մաս չեն հա մա րում։ Միան գա մայն 
բնա կան վի ճակ, որն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ինք նին հյու ծիչ պատ ժա մի ջոց ներ կամ 
ռազ մա կան մի ջամ տութ յուն չի են թադ-
րում, ե թե նա խա պես առ կա չէ հա մաշ-
խար հա յին եւ տա րա ծաշր ջա նա յին ու-
ժի կենտ րոն նե րի կամ նրանց մի մա սի 
(տվյալ պա հին՝ գե րիշ խող) մի ջեւ հստակ 
դիր քո րո շում՝ ո րե ւէ տա րած քա յին փո-
փո խութ յուն ա մեն գնով չհան դուր ժե լու, 
կան խե լու կամ վե րա ձե ւե լու վե րա բեր-
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յալ։ Օ րի նակ՝ Գո լա նի բար ձունք նե րի 
իս րա յե լա պատ կա նութ յու նը, Քաշ մի րի 
հյու սի սա յին հատ վա ծի պա կիս տա նա-
պատ կա նութ յու նը եւ նմա նա տիպ այլ 
նա խա դե պեր մի ջազ գայ նո րեն դեռ լիո-
վին «ճա նաչ ված» չեն։ Բայց ար տա քին 
աշ խար հի հա մար այս դե ֆակ տո նա-
խա դե պե րը տաս նամ յակ նե րով հան-
դուրժ վում են՝ մին չեւ ա նո րոշ պա տեհ 
ա պա գա յում դրանց ի րա վա կան ճա նա-
չու մը։ Միա ժա մա նակ, չպետք է մո ռա-
նալ, որ յու րա քանչ յուր երկ րում, որ պես 
կա նոն, գործ նա կա նում գե րա կա է ներ-
քին ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը։ Ո րե ւի-
ցե ըն կե րութ յուն այն պա հից, երբ ոտք է 
դնե լու Հա յաս տան, հար կավ ստիպ ված 
է լի նե լու ա ռաջ նորդ վել ներ հա յաս տան-
յան օ րենսդ րութ յամբ, հա մա ձայն ո րի՝ 
Ար ցա խը Հա յաս տա նի ինք նիշ խան տա-
րած քի մասն է։ Այ սօր էլ օ տա րերկր յա 
դես պա նատ նե րը լռել յայն ճա նա չում են 
այս ի րո ղութ յու նը՝ ըն դու նե լով Ար ցա խի 
բնակ չութ յան՝ ՀՀ քա ղա քա ցի լի նե լու 
ի րա վա կան ի րո ղութ յու նը։ Ա սենք, բջջա-
յին կա պի օ պե րա տո րը՝ մուտք գոր ծե լով 
Հա յաս տան, չի կա րո ղա նա հրա ժար վել 
ա պա հո վել իր ծա ռա յութ յուն ներն այն 
տա րած քում, ո րը ներ հա յաս տան յան 
ի րա վուն քի տե սանկ յու նից հռչակ ված է 
պե տութ յան ինք նիշ խան տա րած քի մաս։ 

Մո տա կա մեկ-եր կու տաս նամ յակ նե-
րի ըն թաց քում աշ խար հում կու տակ վե-
լու են մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ար դի 
խմբագ րութ յա նը չհա մա պա տաս խա նող 
այն քան փաս տա ցի «շե ղումն եր»՝ տա-
րած քա յին վե րա ձե ւումն եր, նախ կին պե-
տութ յուն նե րի տրո հումն եր եւ այլն, որ 
դրանց ճա նա չումն ինք նին ան խու սա փե-
լի է դառ նա լու։ Մի ջազ գա յին ի րա վունքն 
իր բնույ թով ու գոր ծա ռույթ նե րով հար-
կավ պետք է պահ պա նո ղա կան լի նի, 
բայց այն եւս ո րո շա կի փու լում վե րա հա-
մա պա տաս խա նեց վե լու է հա մաշ խար-
հա յին զար գա ցումն ե րից ա ռա ջա ցած 
ճգնա ժա մա յին քա նա կի ու ո րա կի նոր 
ի րո ղութ յուն նե րին։ 

Վեր ջա բա նի փո խա րեն

Ար ցա խի միա ցու մը որ պես պե տաի-
րա վա կան ի րո ղութ յուն, հրա պա րա կավ 
պահ պա նե լու դեպ քում Հա յաս տա նը 
1991-ին կա րող էր ձե ւա վո րել ու րույն 
մի ջազ գա յին նա խա դեպ։ Շատ ցա վա լի 
է, որ Եր րորդ հան րա պե տութ յան իշ խա-
նութ յուն ներն այդ սկզբուն քայ նութ յունն 
ու հա մար ձա կութ յու նը չու նե ցան։ Այ-
սօր էլ պե տութ յան մարմն ի վրա շա հա-
մոլ ա պա պե տա կան մա կա բու ծու մից 
դուրս ո րե ւէ փաս տա ցի սկզբունք չու նե-
ցող ներ կա յիս վար չա կար գը վա րում է 
ա ռա վե լա գույնս ա նող նա շար ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յուն Ար ցախ յան հիմ-
նախնդ րին առնչ վող ո լոր տում։ Ն րանք 
ձգտե լու են գնալ ար տա քին ու ժի կենտ-
րոն նե րին կրա վո րա բար հա ճո յա նա լու՝ 
հա յան պաստ ո րե ւէ դիր քո րո շում կամ 
նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն բա ցա ռող 
ճա նա պար հով։ Եր րորդ հան րա պե-
տութ յան ու ղիղ վար չա գա ղա փա րա-
կան ժա ռան գա կա նութ յամբ միմ յան ցից 
ա ծանց ված իշ խա նա կան հա մա կար գից 
ինք նիշ խան պե տա կա նա կերտ մա նը եւ 
ցե ղաս պա նութ յամբ ոտ նա հար ված ազ-
գա յին-պե տա կան ի րա վունք նե րի վե րա-
կանգն մա նը միտ ված ո րե ւէ քայլ ակն-
կա լե լը միամ տութ յուն է։ Ինք նիշ խան եւ 
ի րա վա կան պե տութ յուն կեր տե լու նա-
խադր յալ ներն ի հայտ կգան միայն հա-
մա կար գա յին իշ խա նա փո խութ յու նից, 
ա պա գա ղու թաց ման գոր ծըն թա ցի մեկ-
նար կից եւ երկ րում ազ գա յին-պե տա կան 
իշ խա նութ յան հաս տա տու մից հե տո։
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1 Մե ծ Հայք ի Ա րշա կուն յա ց շր ջա նի ն բ նո-
րոշ պե տու թյան ներ քին կյան քի,  թա գա-
վո րա կա ն  եւ նախ ա րար ա կա ն տ նե րի  
կա ռավ ար չա կան ի րա վա սութ յուն նե րի 
բաշխ ման ու հա վա սա րակշռ ման «պար-
թե ւա դիր» ա վան դույթ նե րը լա վա գույնս 
ու սում նա սիր ված են Փար վա նեհ Փուր-
շա րիա թիի հե տեւ յալ մե նագ րութ յու նում՝ 
Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall 
of the Sasanian Empire. The Sasanian–
Parthian Confederacy and the Arab 
Conquest of Iran, London, 2008։ Գր քի՝ 
ար դի քա ղա քա գի տա կան «աչ քով» ըն-
թեր ցումն ակ նե րեւ հստա կութ յամբ ցույց 
է տա լիս հա յոց ազ գա յին հ  ա սա րա կութ-
յուն նե րում՝ իշ խա նա կան ի րա վա սութ-
յուն նե րի հա մա կարգ ման եւ պե տա կան 
իշ խա նութ յան փի լի սոփ ա յութ յան հիշ յալ 
ժա մա նա կաշր ջա նից սե րող եւ ցայ սօր 
վե րապ րող հիմ նա րար մի շարք ա վան-
դույթ նե րի կեն սու նա կութ յու նը։ 

2 Այ սինքն՝ narrative՝ փո խա դար ձա բար 
շաղ կապ ված ի րա կան կամ ե րե ւա կա-
յա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի միա ձույլ 
պատ մութ յուն, ո րը ներ կա յա նում է գրա-
վոր կամ բա նա վոր բա ռե րի եւ պատ կե-
րա վոր նկա րագ րութ յուն նե րի ո րո շա կիո-
րեն կա յուն հա ջոր դա կա նութ յամբ։

3 « Տա րա պայ ման մտա մո լութ յուն» բա ռա-
կա պակ ցութ յու նը 19-րդ դա րի ա րեւմ-
տա հայ կրո նա փի լի սո փա յա կան գրա-
կա նութ յան մեջ լայ նո րեն տա րած ված 
եզ րույթ էր, ո րը կի րառ վում էր փաս-
տարկ ման կուռ տրա մա բա նա կան  մե թո-
դա բա նութ յու նից զուրկ, մտա ցա ծին, նոր 
կամ միան գա մայն ար հես տա կան ե րե-
ւույթ նե րին կեղծ պահ պա նո ղա կա նութ-
յան մղմամբ վա ղե մի կամ ան վի ճար կե-
լիո րեն ար մա տա կան ար ժեք ըն ծա յե լու 
մտա սե ւե ռու մը բնու թագ րե լու հա մար։ 

4 1994թ. հրա դա դա րի կնքու մից հե տո 
հրա պա րա կա յին քա ղա քա կան դիր քո-
րո շում նե րում եւ հան րութ յան շրջա նում 
գե րիշ խում էր այն հա մոզ մուն քը, թե 
նախ կին ԼՂԻՄ շուրջ ա զա տագր ված 
տա րածք նե րի մեծ կամ մի մա սը կար գա-
վոր ման գոր ծըն թա ցի վճռո րոշ փու լում 
պետք է հանձն վի Ադր բե ջա նին՝ մի ջազ-
գա յին հան րութ յան եւ Բաք վի կող մից Ար-
ցա խի ան կախ պե տա կա ն կար գա վի ճա-
կի ճա նաչ ման, անվ տան գութ յան մի ջազ-

գա յին պատ շաճ ե րաշ խիք նե րի ստաց-
ման եւ ռազ մա կան հե տա գա ոտնձ գութ-
յուն նե րի բա ցառ ման դի մաց։ Տա րած-
քա յին զի ջում նե րի անհ նա րի նութ յան եւ 
կոր ծա նա րար հե տե ւանք նե րի մա սին 
գե րա զան ցա պես ոչ հրա պա րա կայ նո-
րեն ար տա հայտ վող ան ձինք սա կա վա-
թիվ էին եւ ընդ հա նուր ֆո նին՝ հա մար յա 
անն կատ։ 2001-2006 թթ. «Ա զա տագր-
ված տա րածք նե րի պաշտ պա նութ յուն» 
նա խա ձեռ նութ յան եւ փոր ձա գի տա կան 
շրջա նա կի պա տաս խա նա տու ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի ջան քե րով «տա րածք չհանձ-
նե լու» դիր քո րո շու մը ա պա լու սանց քայ-
նաց վել եւ ձեռք է բե րել հան րա յին ճա-
նա չե լիութ յուն, լայն ըն դու նե լութ յուն եւ 
քա ղա քա կան ո րո շա կի ազ դե ցի կութ յուն։ 
Այս շրջ  ան ի փոր ձա գի տա կան աշ խա-
տան քի յու րօ րի նակ պսակն էր քա ղա քա-
գի տութ յան դոկ տոր Ար մեն Այ վազ յա նի 
խմբագ րութ յամբ 2006թ. լույս տե սած 
« Հա յաս տա նի ա զա տագր ված տա րած-
քը եւ Ար ցախ յան հիմ նախն դի րը» ժո-
ղո վա ծուն։ Տես՝ http://www.hayq.org/
upload/files/LiberatedTerritory_ARM.pdf 
Եր րորդ փու լը, ո րը պայ մա նա կա նո րեն 
նե րա ռում է 2006-2011 թթ. մի ջեւ ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, «տա րածք 
հանձ նե լու» դիր քո րոշ ման նկատ մամբ 
հան րա յին ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան 
հաս տատ ման շրջան էր, ո րի ա վար տին 
սե փա կան ինք նու րույն քա ղա քա կան 
վար կա նի շով մտա հոգ ված քա ղա քա-
կան գոր ծիչ ներն այ լեւս խու սա փում էին 
հրա պա րա կավ խո սել տա րած քա յին 
զի ջում նե րի նպա տա կա հար մա րութ յան 
կամ ան խու սա փե լութ յան մա սին։ Նույն 
շր  ջա նում բա ցա ռութ յամբ ՀՀ նա խա գա-
հի, ԱԺ-ի եւ բարձ րա գույն իշ խա նութ յան 
այլ մար մին նե րին պատ կա նող կայ քե րի, 
«ճիշտ», այ սինքն՝ ներ կա յիս Ար ցախն 
ամ բող ջութ յամբ պատ կե րող քար տե զը 
ստա ցել էր հա մընդ հա նուր տա րա ծում՝ 
Ազ գա յին Ատ լա սում, Կա դաստ րա յին 
փաս տաթղ թե րում, դպրո ցա կան դա-
սագր քե րում եւ հե ռուս տա տե սա յին ե թե-
րում։ Ներ կա յումս «տա րածք հանձ նե լու» 
թե ման զգա լիո րեն ար տամղ վել է մին չեւ 
իսկ իշ խա նա կան շրջա նա կի հրա պա րա-
կա յին հռե տո րա բա նութ յու նից, բայց ո՛չ 
ըն թա ցող բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցից։

5 Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
հա յե ցա կար գի անն պա տա կա հար մա-
րութ յան, դրա վե րա հաս միջ նա ժամ կետ 
ու հե ռա հար սպառ նա լիք նե րի մա սին 
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գրա վոր եւ բա նա վոր տասն յակ հրա պա-
րա կա խո սա կան ե լույթ նե րով հան դես 
են ե կել քա ղա քա գետ ներ, հրա պա րա-
կա խոս ներ ու զին վո րա կան գոր ծիչ ներ՝ 
Ա րա Պապ յա նը, Հ րաչ յա Ար զու ման յա նը, 
Կա րեն Ա ղեկ յա նը, Ար մեն Ա ղա յա նը, Ար-
մեն Այ վազ յա նը, Ար կա դի Կա րա պետ յա-
նը, Ժի րայր Սե ֆիլ յա նը, Վա հան Բա դաս-
յա նը, Ար մեն Հով հան նիս յա նը, տո ղե րիս 
հե ղի նակն ու շատ ու րիշ ներ։ Հիշ յալ ան-
ձանց դիր քո րո շում նե րին վե րա բե րող 
առ կա հա մա ցան ցա յին հղում նե րի քա-
նակն այն քան մեծ է, որ սույն հոդ վա ծի 
ծա վա լի պա րա գա յում նպա տա կա յին չէ 
դրանք ան գամ հատ վա ծա բար զե տե ղել։ 
Բո լոր նյու թե րը հեշ տո րեն ո րո նե լի եւ 
հա սա նե լի են հա մա ցան ցում։

6  Հե տան կա խա կան հա յաս տան յան քա-
ղա քա գի տա կան դպրո ցին լայ նո րեն 
բնո րոշ սույն ե րե ւույ թը հատ կա պես 
նկա տե լի է Ար ցախ յան հիմ նախնդ րի եւ, 
առ հա սա րակ, հայ-թուր քա կան հա մա-
պար փակ հա կա մար տութ յու նից բխող 
մար տահ րա վեր ներն ար դի մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի (հա ճախ թվաց յալ) պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, վեր-
ջին նե րիս հի ման վրա վի ճե լի ա ռաս պե-
լա բա նութ յուն ներ շա րադ րե լու եւ դրանց 
«դոգ մա տիկ» անս խա լա կա նութ յան ար-
ժեք վե րագ րե լու փոր ձե րում։ Որ պես աս-
վա ծի «խտաց յալ» օ րի նակ՝ լա վա գույնս 
ու շագ րավ է սույն հրա պա րա կու մը. 
http://www.ilur.am/news/view/40845.html։

7  Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սութ յան, 
փի լի սո փա յութ յան եւ գոր ծադր ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր-
յալ առ կա է շատ հա րուստ մաս նա գի-
տա կան գրա կա նութ յուն։ Որ պես սոսկ 
օ րի նակ՝ հղենք հե տեւ յալ հայտ նի աշ-
խա տութ յուն նե րը. https://iuristebi.files.
wordpress.com/2011/07/the-philosophy-
of-international-law.pdf, https://www.wzb.
eu/sites/default/files/u32/r_dworkin_a_
new_philosophy_for_international_law_
ccfls_2013.pdf։

8  Տես՝ https://www.kcl.ac .u k/sspp/
departments/ icbh/witness/PDFfi les/
Helsinki.pdf։ 

9  Ֆու կու յա մա յի « Պատ մութ յան ա վար տի» 
հայտ նի թե զը եւ վեր ջի նիս տա րա տե-
սակ մեկ նա բա նութ յուն նե րի ու քննա դա-
տութ յան շուրջ առ կա մա տե նագ րութ-
յու նը շատ մեծ է. որ պես սոս կա կան մի 

քա նի օ րի նակ՝ նշենք հե տեւ յա լը. http://
www.ou.edu/uschina/gries/articles/IntPol/
Fukuyama%20End%20of%20History.
pdf, http://object.cato.org/sites/cato. or g/
files/articles/mueller-psq-spring-2014.
pdf, http://www.ejil.org/pdfs/8/3/1456.
pdf, http://www.danielgilbert.com/
Quoidbach%20et%20al%202013.pdf:

10 http://www.nkr.am/hy/decision--of-the-
special-session-of-the-nkao-council-of-
peoples-deputies-of-xx- se ssion/41/։

11 http: / /www.arl is.am/DocumentView.
aspx?docid=3153։

12 http://dokipedia.ru/document/5296530։

13 http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2602&lang=arm։

14 http: / /www.arl is.am/DocumentView.
aspx?docid=56033։

15 ՀՀ 1990-1995թթ. Գե րա գույն խորհր-
դի` ԼՂ-ից ընտր ված պատ գա մա վոր նե-
րի ցանկ. (ընտ րա տա րածք-պատ գա մա-
վոր)` N249 - Սարգս յան Սեր ժիկ Ա զա տի, 
N250 - Պետ րոս յան Գեոր գի Մի քա յե լի, 
N251 - Գ րի գոր յան Համ լետ Վա ղար շա-
կի, N252 - Ղու կաս յան Է դիկ Իշ խա նի, 
N253 - Շի րին յան Վի գեն Միր զա ջա նի, 
N254 - Իշ խա նյան Զա վեն Վար դա նի, 
N255 - Ա թա նես յան Վահ րամ Սեր գե յի, 
N256 - Ա ռու շան յան Ս լա վիկ Ա ռու շա նի, 
N257 - Բախշ յան Մանֆ րեդ Շա հե նի, 
N258 - Դա նիել յան Ռազ միկ Անդ րե յի, 
N259 - Բաղ յան Գ րի շա Լե ւո նի, N260 - 
Չի ընտր ված; Շուշ վա ընտ րա տա րածք: 
Տես՝ http://www.parliament.am/deputies.
php?lang=arm&sel=ful&ord=&show_
session=100։

16 http://cis.minsk.by/page.php?id=178։

17 http: / /www.echr.coe.int /Documents/
CP_Armenia_ENG.pdf: Վե րո բեր յալ 
վճռում մաս նա վո րա պես աս վում է. «the 
Court confirmed that Armenia exercised 
effective control over Nagorno-Karabakh 
and the surrounding territories and 
thus had jurisdiction over the district of 
Lachin.»։

18  Տե ս՝ http://www.noravank.am/upload/
pdf/Alexander_Manasyan.pdf, http://
www.noravank.am/upload/pdf/2.Hrayr_
Pashayan_21_DAR_04_2014.pdf, http://
theanalyticon.com/?p=52&lang=ru եւ 
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խնդրի շուրջ պար բե րա բար հան դես 
ե կած Ա. Մե լիք յա նի եւ Ա. Ղու կաս յա նի 
հրա պա րա կում նե րը։

19  Հա յաս տան յան քա ղա քա գի տա կան 
շրջա նա կում գե րա կա հա մոզ մունք դար-
ձած պնդու մը, թե ներ կա յիս մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի ու հա մաշ խար հա յին քա ղա-
քա կա նութ յան չա փա նիշ նե րի հա մա-
ձայն՝ «տա րածք այ ին վե ճը» նույ նա կան 
է «ագ րե սիվ տա րած քա յին հա վակ նութ-
յան» դրսե ւոր մա նը, միան գա մայն ան-
հիմն է։

20  Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան մար զե րի տա րած քա յին 
ծա վալ նե րի հա մա չա փութ յան պահ-
պան ման սկզբուն քը՝ միան գա մայն անն-
պա տա կա հար մար է պահ պա նել շուրջ 
12.000 քառ. կմ տա րած քով Ար ցա խի 
մարզ։ Ընդ հա կա ռա կը՝ Ար ցա խի տա-
րած քի հա մա չափ զար գաց ման եւ ռազ-
մա վա րա կան չա փե րով վե րաբ նա կեց-
ման հա մար, հե ղի նա կի խո րին հա մոզ-
մամբ, անհ րա ժեշտ է ըն թա նալ Ար ցա խի 
պատ մա կան են թա գա վառ նե րի ա նուն-
նե րով ե րեք-չորս նոր մար զեր ձե ւա վո րե-
լու ճա նա պար հով։

21 « Հադ րութ» ան վա նու մը բնիկ Գե տա-
հատ տե ղան վան պարս կե րեն թարգ մա-
նութ յունն է։

Александр Кананян

Арцахская проблема и междуна-
родное право: мифы и реальность

В первой части статьи «Арцахский 
вопрос и международное право. Мифо-
логия и реальность», рассматриваются 
отдельные аспекты, связанные с интер-
претацией фунцкций и возможностей 
военно-политической имплементации 
современного международного права, 
в частности, применительно к политико-
дипломатическим и военным процессам 
вокруг арцахского урегулирования. Во 
второй части обсуждается ряд вопро-
сов, относящихся к проблеме военно-
политической и стратегической целесо-
образности признания независимости 
Нагорно-Карабахской Республики, а 
также приводится анализ аргументации 
в пользу возвращения к модели «объе-
динения» с Республикой Армения в рам-
ках единого унитарного национального 
государства. 

Alexander Kananyan

The Artsakh Issue and International 
Law: Mythology and Reality

The first part of the article is focused on 
some aspects of interpretation of functions 
and possibilities for military and political 
implementation of the contemporary inter-
national law, in particular, with regards to 
political and diplomatic processes around 
the Artsakh settlement. The second part 
addresses a number of questions raised 
around military, political and strategic ex-
pediency of recognition of the Mountani-
ous Karabagh as an independent state. 
Also, a thorough analysis of the argumen-
tation in favor of the alternative model of 
uniting Karabagh and Armenia into a uni-
tary national state is made in this part.
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Введение 

Неопределенность, пожалуй, – глав-
ное слово которым продолжает харак-
теризоваться ситуация вокруг неуре-
гулированного нагорно-карабахского 
конфликта. Этим словом характеризо-
валась ситуация 22 года назад, после 
установления режима перемирия между 
Арменией и непризнанной Нагорно-Ка-
рабахской Республикой с одной и Азер-
байджаном с другой стороны. Этим сло-
вом характеризуется ситуация и сегод-
ня. И все это несмотря на многочислен-
ные попытки стран-сопредседателей, 
курирующих мирное урегулирование 
карабахского конфликта и Минской 
группы ОБСЕ придать пресловутому 
урегулированию импульс. Сразу огово-
римся – за все 22 года, прошедшие со 
дня установления бессрочного режима 
перемирия между сторонами карабах-
ского конфликта, ни России, ни США, 
ни Франции достичь декларируемых це-
лей не удалось. Все эти годы процесс 
мирного урегулирования, по большому 
счету, продолжал пробуксовывать. Ере-
ван и Баку обвиняли и продолжают об-

винять в этом друг друга, очень часто 
страны-посредники, однако суть дела от 
этого не меняется – карабахский воз и 
ныне там, где он находился 22 года на-
зад. И в этом смысле все многочислен-
ные дипломатические и военные попыт-
ки Баку сдвинуть этот воз с места, вклю-
чая апрельскую попытку, за мелкими 
нюансами, по большому счету, остаются 
безуспешными. Ситуацию вокруг Кара-
баха по-прежнему продолжает предо-
пределять статус-кво который так стре-
мится сломить Азербайджан и который 
более или менее устраивает армянские 
стороны конфликта.2 апреля 2016-го 
Баку предпринял свою самую крупную 
по масштабам авантюру, направленную 
на слом статус-кво в свою пользу. Не-
которые охарактеризовали продлившие-
ся о 2-го по 5-е апреля на северных и 
южных рубежах защищаемых бойцами 
Армии обороны НКР боевые действия 
как «апрельскую войну», некоторые на-
звали «пятидневной войной», некоторые 
просто – эскалацией. Однако, сути дела 
это не изменило – очередная агрессия 
властей Азербайджана против кара-
бахского народа завершилась взятием 
нескольких высот и боевых постов, ра-
нее занимаемых карабахской армией. 
Всего азербайджанским ВС удалось 
продвинуться от линии собственных 
окопов до линии окопов карабахских и 
захватить по армянским данным 800, 
по азербайджанским – 2000 га тер-
ритории, которая до апреля 2016-го 
считалась нейтральной. Потери обо-
роняющейся армянской стороны сре-
ди военных и гражданского населения 
превысили 100 человек. Официальные 
данные о потерях наступающей азер-

Нагорно-карабахский конфликт:
предопределенная неопределенность
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байджанской армии согласно заявле-
нию Минобороны АР продолжают оста-
ваться «военной тайной»1. Однако по 
неофициальным данным азербайджан-
ская армия в течение пяти апрельских 
дней потеряла несколько сот человек. 
И это не говоря о технических потерях 
в виде сбитых вертолетов, беспилотных 
летательных аппаратов, танков, само-
ходных артиллерийских установок и т.д. 
И несмотря на то, что власти в Баку по-
спешили представить итоги очередной 
попытки агрессии как победу, совокуп-
ность крайне сомнительных территори-
альных приобретений и человеческих и 
ресурсных потерь, как минимум, гово-
рит об обратном. Апрельская война не 
привнесла никаких достижений в потуги 
Баку по слому пресловутого статус-кво 
и главное не прибавила никакой опре-
деленности и в перспективы мирного 
урегулирования карабахского конфлик-
та. Еще большая неопределенность, по 
большому счету, главное «достижение» 
всех сторон карабахского конфликта, 
включая стран-посредников и всех за-
интересованных акторов.

И, тем не менее, лето 2016-го озна-
меновалось довольно мощным информа-
ционным всплеском о якобы готовящей-
ся сдаче Азербайджану пяти районов 
Нагорно-Карабахской Республики. При-
мечательно, что вброс соответствующей 
информации был осуществлен в первую 
очередь посредством армянских СМИ с 
достаточно туманной ссылкой на некие 
дипломатические источники2. Согласно 
появившейся информации, очередная 
попытка разрешения нагорно-карабах-
ского конфликта исходила от одной из 
стран-сопредседателей, имеющей ман-
дат на переговоры по разрешению ка-
рабахского конфликта, Минской группы 
ОБСЕ – России. Предложения Москвы: 
«план Лаврова» или «план Путина», 
кому как угодно, по большому счету, 

мало чем отличаются от предыдущих 
предложений и весьма близки к поэтап-
ному варианту 1997 года. Содержащий 
два основных пакета «план» предусма-
тривает вывод армянских сил из 5 райо-
нов – Агдама, Физули, Джабраила, Зан-
гелана и Кубатлу. Вторым пакетом пред-
усмотрено наделение де-факто незави-
симой НКР прочным промежуточным 
статусом, не предполагающим возврата 
в состав Азербайджана, но и не озна-
чающего наделение НКР независимым 
статусом в обозримом будущем де-юре. 
Являющаяся производной от Мадрид-
ского документа, реализация права на-
родов на самоопределение, закреплен-
ная, в том числе и в Казанском докумен-
те, осталась в пакете урегулирования, 
однако, при условии откладывания про-
ведения референдума на неопределен-
ный срок. Однако, и этот документ на 
практике ситуацию с перспективами 
мирного урегулирования не проясня-
ет. Особенно, учитывая, что армянская 
сторона переговоров согласие на вывод 
вооруженных сил и передачу некоторых 
районов Нагорного Карабаха под кон-
троль Баку озвучивает периодически. 
Правда, реализацию подобных планов 
Ереван и Степанакерт обуславливают 
исключительно с согласием Азербайд-
жана на проведение референдума по 
статусу Нагорного Карабаха, то есть на 
юридическое признание независимости 
Нагорного Карабаха от Баку. На это по-
следний согласия пока что не озвучивал 
ни разу. Сегодня априори известно, что 
усиление одной из сторон карабахского 
конфликта, посредством реализации с 
подачи Москвы, на первый взгляд, вы-
годного ей сценария карабахского уре-
гулирования, как это ни странно, невы-
годно в первую очередь самой Москве. 
В этом свете, представляется, что при 
попытках прогнозирования предстоя-
щих развитий и импульсов вокруг кара-
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бахского урегулирования данный фак-
тор, несомненно, следует учитывать. По 
крайней мере, до тех пор пока главным 
модератором карабахского конфликта, 
причем, во всех смыслах, остается Рос-
сия. И именно наличие и укрепляющая-
ся от каждой вспышки насилия вокруг 
Карабаха роль российского фактора – 
с немалой долей уверенности позволяет 
сегодня предполагать предопределен-
ное сохранение неопределенных пер-
спектив карабахского урегулирования 
еще на достаточно долгий временной 
промежуток.

Дым без огня

Развал Советского Союза в 1991 
году наряду со стремительным обрете-
нием его бывшими республиками суве-
ренитетов сопровождался в некоторых 
случаях стремительной, а в некоторых, 
ползучей сменой их внешнеполитиче-
ских векторов. Следует отметить, что 
в определенных случаях для обществ 
этих стран подобная смена симпатий с 
Севера на Запад стала категорическим 
императивом, причем во всех смыслах, 
вкладываемых в данное понятие. Наи-
более наглядный тому пример – страны 
Балтии, дошагавшие на этом пути до 
членства в Европейском Союзе, являю-
щегося на сегодня, даже, несмотря на 
Brexit, пожалуй, самым успешным инте-
грационным объединением в мировом 
масштабе. Естественно, что по стопам 
бывших братских республик СССР по-
желала пойти и часть бывших постсо-
ветских стран. В первую очередь это ка-
салось и продолжает касаться Украины, 
Молдовы, Грузии, Армении и Беларуси. 
Чуть ли не с первого дня основания при-
шедшего на смену СССР Содружеству 
независимых государств стало ясно, что 
со своими интеграционными функция-
ми данная организация не справляется. 

Страны СНГ все более и более погляды-
вали на Запад и все меньше на Север, 
после чего на Севере пришли к немину-
емому выводу о необходимости поиска 
новых, более действенных механизмов, 
позволяющих обеспечивать присут-
ствие в зоне, которую Россия считает 
для себя жизненно важной.

Преднамеренно или нет, но именно 
таким механизмом в случае Армении и 
Азербайджана для России в свое время 
стал и продолжает являться нагорно-
карабахский конфликт. Как и во време-
на СССР, Ереван и Баку при принятии 
того или иного решения по Карабаху 
привычно продолжают оглядываться 
на Москву, уповать на нее, пытаются 
снискать ее расположение в надежде 
склонить карабахскую чашу весов на 
свою сторону. Естественно, что помимо, 
собственно, Карабаха в клубке россий-
ско-армянских и российско-азербайд-
жанских отношений, общих интересов 
и противоречий присутствуют и другие 
немаловажные факторы. И в принципе, 
с 1991 года Россия приобрела, причем, 
в прямом и переносном смысле, и соз-
дала немало механизмов, позволяющих 
ей влиять на контент решений армян-
ского и азербайджанского руководства. 
Механизмов уже не имеющих непосред-
ственного отношения к карабахской 
проблеме, однако, не в последнюю оче-
редь созданных именно посредством 
ее разыгрывания в отношениях как с 
Ереваном, так и Баку. Естественно, что 
делалось это с молчаливого, вынужден-
ного, очень часто искреннего согласия 
армянской и азербайджанской полити-
ческой элиты того или иного временно-
го отрезка.

Сегодня на фоне очень часто, ино-
гда, вполне осязаемых и реальных угроз 
экспорта «оранжевых революций» с За-
пада, перед Москвой как никогда остро 
стоит задача удержания и закрепления 
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существующего влияния на две южно-
кавказские страны. Представляется, 
что не в последнюю очередь эти угрозы 
периодически обостряются вследствие 
поведенческой линии самого россий-
ского руководства, благодаря чему 
российская политика на постсоветском 
пространстве, особенно в последние 
годы, все более и более теряет симме-
тричность. В пику всем последним трен-
дам, особенно ближневосточным и укра-
инским, Кремль продолжает связывать 
перспективы российского присутствия 
не только в Армении и Азербайджане, 
но и на всем постсоветском простран-
стве, являющемся по его собственным 
оценкам, зоной российских интересов, 
исключительно с действующими в этих 
странах режимами. Иногда, по большо-
му счету, с одним человеком. Работать 
с обществами, неправительственными 
организациями, оппозиционными по-
литическими силами Москва не только 
не умеет, но и не желает. Однако, за-
частую этот самый один человек оказы-
вается недееспособным обеспечивать 
российские интересы в своей стране и 
лучшим подтверждением этого является 
проживающий ныне в Ростове на Дону 
экс-президент Украины Виктор Януко-
вич.

Именно в силу вышеизложенного 
комплекса причин Москве в Армении и 
Азербайджане сегодня нужны «у руля» 
как Серж Саргсян, так и Ильхам Али-
ев. Видеть Азербайджан, охваченный 
«зеленым» радикализмом, учитывая 
практически полное отсутствие в этой 
стране светской оппозиции, неминуемо 
грозит отстранение Алиева от власти, 
что явно не в интересах России. В свою 
очередь Серж Саргсян все эти годы 
довольно успешно «продавал» Кремлю 
идею о собственной незаменимости в 
качестве лояльного российским инте-
ресам руководителя Армении. Следу-

ет отметить, что для подобного торга у 
Саргсяна имелись и особенно в послед-
нее время имеются все необходимые 
предпосылки. Кандидатов на замену 
его режима у Москвы на сегодня попро-
сту нет, учитывая все то же нежелание 
работать с оппозицией и обществом 
не только в Армении, но и практически 
любой из стран бывшего СССР. Таким 
образом, Саргсян и Алиев собственную 
незаменимость для Москвы прекрас-
но осознают, периодически исполь-
зуя российскую заинтересованность в 
своих персонах в качестве механизма 
поддержки собственных интересов в 
нужное время в нужном месте. Есте-
ственно, что в первую очередь необхо-
димость в такой поддержке возникает в 
поствыборный период в обеих странах 
для легитимации Россией крайне со-
мнительных результатов парламентских 
и президентских выборов. Что, соб-
ственно, российские наблюдательские 
миссии раз от раза и делали, после чего 
от президента РФ в адрес армянского 
и азербайджанского коллеги неизмен-
но следовали поздравления в связи с 
победой. Таким образом, Кремль никак 
не может быть заинтересован в сдаче 5 
районов Арцаха не только с собствен-
ной, но и даже и чужой подачи. Тем бо-
лее, что «чужих» в Карабахе, особенно 
чужих миротворцев Россия видеть явно 
не стремится. Это является темой от-
дельного подзаголовка данной статьи. 
В этом свете представляется, что имен-
но в целях придания своему «плану» по 
возможности большей сбалансирован-
ности и больших реальных очертаний, 
неизвестные нам инициаторы и авторы 
обоих пакетов, в принципе, пошли на-
встречу желаниям сторон конфликта. 
В частности, стремлению Баку, хотя бы 
формально закрепить Арцах в своем 
составе и не допустить обрастания его 
де-факто независимости приставкой 
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де-юре. А также навстречу Армении, в 
свою очередь, не согласной с любым 
вариантом урегулирования, предусма-
тривающего Арцах в составе Азербайд-
жана. Именно 5 районов в обмен на 
более прочный статус Карабаха, чем 
это предполагается в Мадридских прин-
ципах, по задумке авторов и должны 
стать формулой разрешения конфлик-
та, устраивающей все его стороны. Не 
последнюю очередь в этом сыграло от-
сутствие в «плане» упоминания о сдаче 
Азербайджану связывающих Армению 
с Карабахом Карвачара и Лачина. При 
этом, как и все предыдущие, данный 
план также является половинчатым ре-
шением, отторгая разрешение главно-
го вопроса проблемы, окончательного 
статуса Нагорного Карабаха. И именно 
отсутствие конкретики в этом главном 
вопросе по большому счету нивелирует 
роль и значение российского плана до 
уровня всех планов предыдущих. Посе-
му с большей долей уверенности можно 
прийти к выводу, согласно которому по-
добная перспектива российских союз-
ников Армении и Азербайджана, позво-
ляя поддерживать дым вокруг Карабаха 
без особого огня, вполне устраивает. 

Без победителей и побеждённых

Без победителей и побежденных – 
очень похоже, что именно данная фор-
мула сегодня является залогом успеха 
России, отражающим защиту ее соб-
ственных интересов в карабахском кон-
фликте. И озвучил ее лично президент 
России Владимир Путин, причем как в 
Баку, так и в Ереване. Представляется, 
что говорил он вполне искренне, по-
скольку российские интересы по эту 
сторону Кавказского хребта требуют 
в карабахском конфликте именно от-
сутствия побежденных и победителей. 
Армения три года двигающаяся в на-

правлении подписания Договора об 
Ассоциации с Европейским союзом и 
Азербайджан с его политикой непри-
соединения и особыми отношениями со 
злейшим другом России Турцией явно 
не особо горят желанием продолжать 
развивать отношения в рамках куриру-
емых Москвой проектов европейской 
интеграции. И если Ереван все же ока-
зался в ЕАЭС три года назад по сообра-
жениям безопасности, то Баку пока что 
от интеграции с Москвой удается откре-
щиваться, судя по всему, по соображе-
ниям все той же безопасности. Однако, 
со временем открещиваться от особой 
формы партнерских отношений с Мо-
сквой Баку становится все сложнее и 
сложнее. И помимо Карабаха в азер-
байджанской обойме российской по-
литики существует еще трансграничное 
сотрудничество – «лезгинский вопрос», 
вопросы разграничения Каспия, иные 
проблемы двусторонней повестки отно-
шений с Азербайджаном. Собственно, 
президент России на все той же, со-
стоявшейся в начале августа встрече с 
армянским коллегой довольно ясно дал 
почувствовать разницу между деклари-
руемыми, приписываемыми ему наме-
рениями относительно сдачи арцахских 
районов Азербайджану и своими наме-
рениями реальными. Встречами, начав-
шимися в Баку с саммита президентов 
России, Азербайджана и Ирана, и про-
должившимися в Санкт-Петербурге пе-
реговорами Путин-Эрдоган «восточный 
цикл» политико-дипломатических шагов 
России завершился. 

Представляется, что сам факт за-
вершения данного цикла встречей с 
Сержем Саргсяном наглядно демон-
стрирует факт включения карабахского 
вопроса в переговорную повестку Пути-
на в Баку и Санкт-Петербурге. Иными 
словами, учитывая, что эта повестка так 
или иначе затрагивала и интересы Ар-
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мении, в Кремле было принято решение 
завершить этот цикл личной встречей 
с президентом Армении. Там же Сарг-
сян получил от Путина очередные за-
верения в том, что именно Армения, а 
не Азербайджан или Турция является 
главным стратегическим партнером Мо-
сквы на Кавказе. В очередной раз под-
твердив необходимость практической 
реализации венских и питерских дого-
воренностей по нагорно-карабахско-
му урегулированию по части создания 
системы мониторинга на линии сопри-
косновения конфликтующих сторон и 
введения международных наблюдате-
лей, президент России охарактеризовал 
заявления о намерении Москвы монопо-
лизировать работу, связанную с нагор-
но-карабахским урегулированием, ото-
двинув в сторону других посредников, 
как заблуждение. «Россия не намерена 
навязывать Азербайджану и Армении 
готовые рецепты разрешения конфлик-
та, призывая конфликтующие стороны 
выйти на компромиссное решение – без 
победителей и побеждённых», – заявил 
Путин.

Однако истинное положение дел 
вокруг карабахского урегулирования 
продемонстрировали даже не столько 
официальные заявления российского 
президента, сколько его ответ на озву-
ченную по итогам все той же встречи 
с Саргсяном просьбу армянского жур-
налиста прокомментировать недавние 
заявления Ильхама Алиева, согласно 
которым, по итогам ведущихся перего-
воров армянская сторона, якобы, долж-
на вернуть сначала пять арцахских рай-
онов, после чего оставшиеся два. Отме-
тив, что комментарии высказываний тех 
или иных коллег в список его обязанно-
стей не входят, российский президент 
подчеркнул, что в сложном процессе 
согласования позиций и поиска ком-
промиссов «применяютсявсеполити-

ко-дипломатическиесредства, в том
числеииспользованиесредствмас-
совой информации, для того чтобы
сформулироватькакие-тозапросные
позиции»3.

Пожалуй, именно эта цитата Путина 
позволяет сформировать мнение об ис-
тинной сути последних происходящих 
вокруг Карабаха перипетий. Больше 
всех многочисленных вбросов инфор-
мации, авторитетных комментариев и 
прогнозов. В частности, сформировать 
наиболее близкое к сегодняшним реали-
ям мнение о разговорах по готовящей-
ся сдаче 5-ти районов, закрепленных 
арцахской Конституцией за де-факто 
независимой республикой. Иными сло-
вами, на основании вышеизложенного 
сегодня можно с большей долей уверен-
ности предполагать, что активизировав-
шиеся с подачи Москвы после апрель-
ской эскалации на карабахской линии 
соприкосновения воюющих сторон пе-
реговоры, немедленной сдачи каких-
либорайоновНКРнепредполагают.
Речьидетисключительноожелани-
ях,аппетитахизапросахпрезидента
Азербайджана. О чем мимолетно, но 
вполне ясно дал понять его российский 
коллега. В целом же заявления Влади-
мира Путина, сделанные им в ходе со-
вместного брифинга с Сержем Саргся-
ном, содержали в себе четкий мессидж 
– навязывать сторонам карабахского 
конфликта какие-либо механизмы ре-
шения Москва, по крайней мере в сред-
несрочной перспективе, намерения не 
имеет. И главной причиной подобной 
лояльности и даже доброжелательности 
Кремля в отношении Еревана и Баку яв-
ляется все то же стремление не видеть 
в карабахском конфликте как победи-
телей, так и побежденных. До поры до 
времени. До тех пор пока, как минимум, 
существует текущий геополитический 
расклад сил и региональная кавказская 
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политика определяется текущими поли-
тическими категориями и уравнениями 
с участием не только России, но и США, 
Европы, Ирана и даже Турции. На этом 
фоне главам Армении и Азербайджана 
остается лишь благодарить, благода-
рить и еще раз благодарить российско-
го коллегу «за участие в дипломатиче-
ском урегулировании конфликта». Что 
они, собственно, все последние годы и 
делают.

Перспективы размещения россий-
ских миротворцев в Нагорном Кара-
бахе

Успешное складывание пазлов рос-
сийских интересов, планов и главное 
возможностей на Южном Кавказе в об-
щем и нагорно-карабахском конфликте 
в частности, предусматривает главное 
и необходимое для Москвы условие. 
Россия продолжает оставаться главным 
игроком, заинтересованным в размеще-
нии в регионе нагорно-карабахского 
конфликта собственных миротворцев. 
Учитывая более чем успешный опыт 
в размещении миротворцев в Абхазии 
и Южной Осетии, Москве весьма бы 
хотелось повторить его и в Нагорном 
Карабахе. Естественно, что официаль-
но Кремль и Москва, во всяком случае 
публично, высказываются о своих ми-
ротворческих карабахских амбициях 
весьма редко и с выверенной осторож-
ностью. Однако, российские аналитики 
и эксперты, в первую очередь «крем-
левские», в своих высказываниях на 
данную тематику более категоричны и 
зачастую безапелляционны. Общая суть 
энной части аналитических докладов и 
оценок в российских СМИ в целом сво-
дится к необходимости скорейшего раз-
мещения в Нагорном Карабахе россий-
ских миротворцев. При этом, в качестве 
основного мотивирующего аргумента 

называется угроза национальной без-
опасности России, каковыми являются 
замороженные конфликты на Южном 
Кавказе в общем и карабахский кон-
фликт, в частности. Существует немало 
аналитических записок и докладов до-
статочно авторитетных экспертов на 
тему совпадения интересов основных 
внешних игроков мирового масштаба: 
Брюсселя, Вашингтона и Москвы. И это 
в пику серьезным разногласиям между 
Западом и Россией в вопросе Украи-
ны, Крыма, Приднестровья, Абхазии, 
Южной Осетии и, конечно же, Сирии 
и всего ближневосточного клубка. При 
этом, представляется, что реальная 
ситуация, мягко говоря, не столь ра-
дужна. Глобальные игроки, конечно, в 
целом сходятся в том, что карабахский 
конфликт следует урегулировать ис-
ключительно мирными средствами. А 
населению Нагорного Карабаха долж-
ны быть гарантированы безопасность, 
международный статус и сухопутная 
связь с Арменией, после чего его окон-
чательный статус будет определяться в 
результате референдума, сроки прове-
дения которого в свою очередь должны 
быть определены дальнейшими перего-
ворами по урегулированию конфликта. 
Однако между Москвой, Вашингтоном 
и Брюсселем существуют и расхожде-
ния, причем, достаточно серьезные. 
Главным разногласием является то, что 
Москва, конечно же негласно, является 
сторонницей удержания статус-кво в 
карабахском конфликте. Меж тем, как 
остальные страны-сопредседатели в 
лице США и Франции, заинтересованы 
в сломе статус-кво длиною в 22 года и 
окончательном урегулировании кон-
фликта.

И вот именно тут начинают вырисовы-
ваться главные предпосылки, позволяю-
щие с определенной долей уверенности 
утверждать, что в реальности Москва 
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в реализации пресловутого поэтапно-
го плана карабахского урегулирования 
как раз и не заинтересована. Как, впро-
чем, не заинтересована и в реализации 
урегулирования пакетного. В первую 
же очередь Россия не заинтересована 
в сдаче 5-ти карабахских районов Азер-
байджану, поскольку вывод армянских 
сил из пресловутых пяти районов приве-
дет к слому того самого, так тщательно 
лелеемого ею все эти годы статус-кво. 
Иными словами, подобная геополити-
ческая комбинация автоматически при-
ведет к усилению Азербайджана, явля-
ющегося главным союзником Турции, 
лишь недавно «вынувшей нож из спины 
России». В этом свете, представляется, 
что разместившему собственные войска 
в тех самых пяти районах существенно 
сжавшегося, но все еще армянского 
Карабаха Азербайджану услуги России 
для окончательного разрешения кара-
бахского вопроса в его понимании уже 
не понадобятся. Таким образом, после 
насильственного захвата Арцаха Азер-
байджану останется лишь вежливо, но 
твердо попросить многовекового но 
уже бывшего стратегического партне-
ра Россию закрыть дверь с той стороны 
Кавказского хребта. И излишне напоми-
нать, что после подобной «сдачи» ана-
логичным образом, однако, в силу уже 
несколько иных причин поступит с уже 
бывшим стратегическим союзником и 
Армения.

Именно поэтому Москва теоретиче-
ски может дать согласие и тем более 
инициировать слом существующего 
статус-кво посредством вывода армян-
ских вооруженных подразделений из 
пяти арцахских районов с их последу-
ющей сдачей Азербайджану в одном 
единственном случае. В рамках поэтап-
ного урегулирования конфликта должна 
быть осуществлена полноценная миро-
творческая операция, в которой основ-

ную часть миротворческого континген-
та будут составлять именно российские 
подразделения. В наиболее худшем для 
России сценарии – под эгидой смешан-
ного контингента ОДКБ. Размещение 
собственных войск в Карабахе позво-
лит Москве курировать карабахский 
конфликт в собственных интересах уже 
безо всяких ограничений. И главное, 
контролировать сам Арцах, чего до се-
годняшнего дня Россия прямо делать не 
в состоянии. Москва, безусловно, спо-
собна оказывать давление, влияя на ре-
шения, принимаемые в Ереване и Баку. 
Влиять же на Степанакерт Москва спо-
собна лишь опосредованно через Ере-
ван. Таким образом, размещение рос-
сийских миротворцев позволит Москве 
и дальше по своему усмотрению и в со-
ответствии с собственными интересами 
трансформировать статус-кво в ту или 
иную сторону. Однако этого по также 
вполне понятным причинам не допу-
стят остальные страны-сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ, также желаю-
щие принять участие в миротворческой 
миссии и, соответственно, не допустить 
окончательного закабаления Армении и 
Азербайджана со стороны России. И то, 
что сегодня Ереван и Баку из всех мно-
гочисленных вопросов и проблем схо-
дятся исключительно в одном, а именно, 
– нежелании видеть российские флаги 
на карабахско-азербайджанской гра-
нице, говорит о понимании всей слож-
ности ситуации и в самих противобор-
ствующих странах. Соответственно, 
говорить в свете сегодняшнего геопо-
литического расклада и существующих 
региональных конфигурациях о скорых 
перспективах появления российских 
«голубых касок» в Нагорном Карабахе 
не приходится. И главное, как произво-
дное, не приходится всерьез рассматри-
вать и перспективы сдачи пресловутых 
пяти арцахских районов Азербайджану. 
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Без собственных миротворцев, иначе 
гарантии соблюдения своих интересов 
в регионе конфликта, ломать статус-кво 
со своей подачи Россия не будет. Как 
не будет способствовать аналогичным 
усилиям какого-либо иного политиче-
ского актора. 

Причины и бенефициарии инфор-
мационной кампании по сдаче пяти 
арцахских районов

Тем не менее, приходится признать, 
что мощности оборотов информацион-
ная кампания по тиражированию слу-
хов о скорой сдаче пяти карабахских 
районов Азербайджану не сбавляет. 
Причины ее распространения в Азер-
байджане, да и в России, в целом понят-
ны и лежат на поверхности. Непонятны 
причины распространения аналогичной 
информации в армянских СМИ и самом 
Арцахе. Но это лишь на первый взгляд. 
И тут следует разграничить данный 
процесс на две составляющие –геопо-
литическую и сугубо внутриармянскую. 
Говоря о геополитической компонен-
те, следует отметить, что разговоры о 
готовящейся сдаче тех или иных тер-
риторий Арцаха, (количество районов 
всегда варьировалось в зависимости от 
временного промежутка), шли всегда. 
Актуализировались и исчезали лишь от-
дельные составные этих разговоров. И 
вполне естественно, что актуальность и 
дипломатическая возня вокруг карабах-
ской проблемы резко усилились именно 
после апрельской войны. Тем не менее, 
представляется, что подобная актуа-
лизация свидетельствует отнюдь не о 
молниеносном приближении всеобъем-
лющего урегулировании карабахского 
конфликта, а всего лишь о повышении 
градуса степени его использования для 
продвижения политических интересов 
целого ряда стран. Даже вооруженному 

весьма скудной, имеющейся в открытом 
доступе, информацией глазу сегодня 
видно, что апрельское задействование 
карабахского конфликта привело если 
даже не к решающим, то вполне ощу-
тимым изменениям в складывающихся 
отношениях России с Западом. А также 
определенным трансформациям ситуа-
тивного реагирования на Грузию, Укра-
ину, Крым, «Восточное партнерство», 
изоляцию России, ее последующего вы-
хода на Сирию, конфликте с Турцией. 
И именно последующие события лета 
2016-го наглядно продемонстрирова-
ли, как посредством небольшого обо-
стрения карабахского конфликта могут 
решаться довольно большие задачи да-
леко за границами Южного Кавказа. В 
качестве примера можно отметить хотя 
бы состоявшуюся непосредственно по-
сле апрельской войны встречу мини-
стров иностранных дел России, Ирана 
и Азербайджана. Встреча, положившая 
начало новой линии формирования 
стратегических отношений, продолжи-
лась в августе на уровне президентов и, 
судя по всему, данная геополитическая 
завязка продолжится принятием важ-
нейших решений. И то была ли данная 
линия сформирована в дни апрельской 
войны или же ее начало в определенной 
степени положили уже имеющиеся ре-
шения в данном контексте является во-
просом уже второстепенной важности. 
В этом свете, представляется, что появ-
ление очередной утечки о готовящемся 
разрешении карабахского конфликта 
посредством очередного плана следует 
рассматривать именно сквозь данную 
призму.

Говоря же о внутриармянском из-
мерении информационной кампании 
предвещающей скорую сдачу пяти ка-
рабахских районов Азербайджану под 
давлением России, в первую очередь 
следует отметить наличие в республике 
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сил, заинтересованных в муссировании 
этого пропагандистского пугала для 
манипулирования общественными на-
строениями в целях реализации сугубо 
собственных политических целей. И, 
наконец, последнее по очередности, но 
отнюдь не по важности соображение. 
Сегодня, пожалуй, никому не известно 
чего в реальности добивается главный 
армянский переговорщик по Карабаху 
– сам Серж Саргсян. Каковым являет-
ся его личное видение приемлемого 
для Армении и самого Арцаха кара-
бахского урегулирования. И недавняя 
встреча действующего президента Ар-
мении с первым президентом Левоном 
Тер-Петросяном лишь углубляет раз-
мышления на тему наличия между ними 
если не полного, то принципиального 
согласия по ключевому вопросу сдачи 
арцахских районов. Весь вопрос лишь в 
том, в каких целях к подобному варианту 
склоняются Тер-Петросян и его бывший 
соратник по АОД. Цели и мотивация 
первого президента Армении были весь-
ма подробно обрисованы последним в 
нашумевшей статье «Война, или мир: 
Пора стать серьезнее», опубликованной 
1 ноября 1997 года почти всеми ере-
ванскими газетами. О целях и мотива-
ции действующего президента Армении 
не известно практически ничего4.

«Сасунский мятеж» и карабахский 
конфликт

Содержание данного подзаголовка 
статьи вкупе с общественным дискур-
сом имеет тесную связь с окончанием 
подзаголовка предыдущего. Лежащей 
на поверхности причиной «Сасунского 
мятежа» стал арест героя карабахской 
войны, одного из ярких лидеров оппози-
ционного «Учредительного парламен-
та» Жирайра Сефиляна. 12 мая 2016 
года последний открыто в присутствии 

журналистов обвинил Сержа Саргся-
на в сильном преуменьшении реальных 
территориальных потерь Арцаха в ходе 
апрельских событий. Сефилян таким 
образом открыто обвинил президента 
страны во лжи. Впоследствии, загово-
рив уже не о двухстах метрах, а о 800 
гектарах Саргсян фактически признал 
правоту Сефиляна5. Последний к этому 
времени уже находился в уголовно-ис-
полнительном учреждении в Вардашене 
по обвинению во владении оружием, 
при помощи которого он и его последо-
ватели хотели захватить стратегически 
важные объекты и совершить в Арме-
нии государственный переворот. В этом 
свете, представляется, что взаимосвязь 
между обвинениями Сефиляна в адрес 
Саргсяна и его последующим арестом 
налицо. Если мы добавим к этому после-
дующие обвинения Сефиляна в адрес 
Саргсяна в фактической продаже ка-
рабахских боевых постов и главное 
сдаче молодых парней, охранявших эти 
самые посты, то увидим, что в Армении 
после этого сформировалось довольно 
сложное положение. И судя по реакции 
Сержа Саргсяна в виде его решения об 
аресте Жирайра Сефиляна, обвинения 
эти задели президента весьма креп-
ко, явно затронув моменты, которые он 
предпочел бы не обсуждать. Если же 
к этому добавить то, что день ареста 
Сефиляна странным образом совпал 
с петербуржской встречей Саргсяна с 
Путиным и Алиевым, станет ясно, что 
президент Армении явно пытался ис-
пользовать этот арест и связанные с 
ним обстоятельства и во внешней поли-
тике. Как следствие, первостепенной по 
значению причиной июльского взрыва 
в Ереване стал именно арест Сефиля-
на. Арест, причиной которого в свою 
очередь стала апрельская война, под-
крепленная разговорами о сдаче пяти 
арцахских районов. С «Сасунским мя-
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тежом», вне зависимости от его резуль-
татов, в армянской политике появился 
новый феномен в лице политически 
подкованных людей, для которых соб-
ственная жизнь имела второстепенное 
значение. И именно данный феномен 
способствовал созданию в Армении 
ситуации, в которой появление поли-
тического процесса направленного на 
коренные изменения, стало жизненной 
необходимостью. Причем не только 
для общества, но и самой власти. И на 
фоне июльских событий на столичной 
улице Хоренаци, площади Свободы и 
главное Сари-тахе, в свете всех выше-
перечисленных соображений попытка 
претворить в жизнь план по сдаче пяти 
районов Азербайджану для любой ар-
мянской власти будет приравнена поли-
тическому самоубийству. 

Заключение

В данной статье содержатся наибо-
лее, на наш взгляд, резонные аргументы 
в пользу невозможности осуществления 
в обозримый временной промежуток 
каких-либо планов по сдаче каких-ли-
бо территорий Арцаха Азербайджану. 
Отталкиваясь от перечисленной выше 
фактологии и аргументации, представ-
ляется, что, по крайней мере, на данном 
этапе подобные разговоры могут разве 
что преследовать цель ублажения слу-
ха азербайджанской общественности. 
Слухи распространяются для разреше-
ния определенных задач, как в самой 
Армении, так и далеко за ее границами, 
но своего прямого значения данная ин-
формация в себе не заключает. Также 
представляется, что в Москве настоя-
тельно порекомендовали Сержу Сарг-
сяну относительно Карабаха особо не 
волноваться. Конечно же, до поры до 
времени, а если точнее, до очередной 
смены геополитических предпочтений 

и интересов основных игроков нашего 
столь далекого от стабильности регио-
на. 
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Դավիթ Ստեփանյան

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար-
տութ յու նը. կան խո րոշ ված ա նո րո շութ-
յուն

Հոդ վա ծում փորձ է ար վում հիմ նա վո-
րել Ար ցա խի տա րածք նե րի հանձն ման 
մի ջո ցով՝ ա ռանց նրա ժո ղովր դի ինք-
նո րոշ ման ի րա վուն քի ի րաց ման, Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յու նը 
լու ծե լու ոչ միայն ռու սաս տան յան, այ լեւ 
ցան կա ցած այլ ծրագ րի ի րա գործ ման 
անհ նա րի նութ յու նը: Սույն վեր լու ծութ-
յան փաս տար կա յին հեն քի շեշ տը դրված 
է ինչ պես Ռու սաս տա նի, այն պես էլ Հա-
յաս տա նի ղե կա վա րութ յան շա հե րին այ-
դօ րի նակ ծրագ րե րի հա կա սա կա նութ-
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յան վրա: Իսկ հաշ վի առ նե լով այդ եր կու 
գոր ծոն նե րի մի ջեւ պարզ ե րե ւա ցող կա-
պը, ակն հայտ է դառ նում, որ ար ցախ-
յան ո րե ւէ տա րած քի հանձն ման մա սին 
խո սակ ցութ յուն նե րը քա ղա քա կա նա-
պես տե սա նե լի հե ռան կա րում այդ պես էլ 
կմնան սոսկ խո սակ ցութ յուն ներ: Հա րա-
վա յին Կով կա սում Ռու սաս տա նի շա հե-
րը, տա րա ծաշր ջա նում նրա ներ կա յութ-
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ այդ թվում 
ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յունն օգ-
տա գոր ծե լու մի ջո ցով, շա րու նա կում են 
Մոսկ վա յին թե լադ րել Ղա րա բա ղի շուրջ 
ստա տուս քվո յի պահ պան ման անհ րա-
ժեշ տութ յու նը: Այդ պի սով՝ այ սօր ա ռաջ-
վա պես կան բո լոր նա խադր յալ նե րը 
հօ գուտ ղա րա բաղ յան կար գա վոր ման 
շուրջ ռու սաս տան յան շա հե րով կան խո-
րոշ ված ա նո րո շութ յուն նե րի պահ պան-
ման:

David Stepanyan

The Mountainous Karabagh Conflict: 
A Predefined Uncertainty

The article contains an attempt to show 
that it is not possible implementation of 
not only Russian, but also any plans for 
resolution of the Mountainous Karabagh 
conflict by ceding the territories of Artsakh 
without the realization of its people’s right 
to self-determination. The argumentation 
base of this analysis emphasizes that 
implementation of such plans is contra-
dictory to interests of both Russia and the 
Armenian authorities. Taking into account 
clearly visible link between these two fac-
tors, it is evident that the talk about ceding 
any of Artsakh territories in the foresee-
able political future will remain only talk. 
Russia’s interests in the South Caucasus, 
the need to be present in the region, in-
cluding through the Karabagh conflict, 

continue to dictate Moscow the need to 
preserve status quo over Karabagh. Thus, 
there are still all the prerequisites today 
for maintaining a predefined uncertainty 
around the Karabagh settlement depend-
ing on Russian interests.
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Հայաստան-2016, երրորդ եռամսյակ.
Փաստեր, իրադարձություններ

1 հու լի սի
Ի րա վա պահ նե րը խու զար կութ յուն 

կա տա րե ցին « Շու շիի ա ռանձ նա կի գու-
մար տա կի ա զա տա մար տիկ նե րի միա-
վո րում» (ՇԱԳԱՄ) հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան վար չութ յան ան-
դամ Պավ լիկ Մա նուկ յա նի՝ Ե րե ւա նում 
գտնվող բնա կա րա նում եւ նրա եղ բոր՝ 
Թա թուլ Մա նուկ յա նի՝ Բու ժա կան գյու-
ղում գտնվող բնա կա րա նում։ Այս մա-
սին «Ա զա տութ յա նը» փո խան ցել է « Նոր 
Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա-
կա տի ան դամ Վա րու ժան Ա վե տիս յա նը։ 
«Ս րանք ուղ ղորդ ված խու զար կում ներ 
են, եւ մենք սրանք հա մա րում ենք քա-
ղա քա կան հե տապն դում « Նոր Հա յաս-
տան» շարժ ման ան դամ նե րի նկատ-
մամբ»,- ա սել է Ա վե տիս յա նը։

2 հու լի սի
Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա-

րար Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը ող ջու նեց 
Ֆ րան սիա յի Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 
ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը քրեա կա-
նաց նող նոր օ րի նագ ծի ըն դու նու մը: 
« Միան գա մայն ող ջու նե լի է Ֆ րան սիա-
յի կա ռա վա րութ յան նա խա ձեռ նած 
օ րի նա գի ծը, ո րը միա ձայն հաս տատ-
վեց խորհր դա րա նի կող մից՝ հա մա պա-
տաս խան ո րին փո փո խութ յուն ներ են 
մտցվում Ֆ րան սիա յի Հա վա սա րութ յան 
եւ քա ղա քա ցիութ յան օ րեն քի մեջ՝ քրեա-
կա նաց նե լով ցե ղաս պա նութ յուն նե րի, 
մարդ կութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի ժխտու մը եւ, հա մա պա տաս խա-
նա բար, նաեւ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը»,- հայ տա րա րել է Հա յաս տա նի 
արտ գործ նա խա րա րը:

3 հու լի սի
Նշ վեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 

հինգ տա ղա վար տո նե րից մե կը՝ Ք րիս-
տո սի Պայ ծա ռա կեր պութ յան տո նը 

( Վար դա վա ռը): Վար դա վա ռը շար ժա-
կան տոն է: Հայ ե կե ղե ցին Ք րիս տո սի 
Պայ ծա ռա կեր պութ յու նը տո նում է Զատ-
կից 98 օր հե տո` հու նի սի 28-ից մին չեւ 
օ գոս տո սի 1-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում:

4 հու լի սի
ՀԱՊԿ ան դամ պե տութ յուն նե րի ար-

տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րը Ե րե-
ւա նում հան դես ե կան ղա րա բաղ յան հա-
կա մար տութ յա նը վե րա բե րող հա մա տեղ 
հայ տա րա րութ յամբ, ո րում մաս նա վո րա-
պես նշված է. « Հաս տա տե լով Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի հիմ նախնդ րի բա ցա ռա պես 
խա ղաղ կար գա վոր ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը, ա ջակ ցութ յուն ենք հայտ նում 
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ-
նե րի ջան քե րին՝ ուղղ ված հա կա մար-
տութ յան կար գա վոր մա նը` մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի նոր մե րի, ՄԱԿ-ի կա նո նադ-
րութ յան, Հել սինկ յան եզ րա փա կիչ ակ-
տի դրույթ նե րի, մաս նա վո րա բար ու ժի 
կամ ու ժի սպառ նա լի քի չկի րառ ման, պե-
տութ յուն նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա-
կա նութ յան, ի րա վա հա վա սա րութ յան եւ 
ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման ի րա վուն-
քի հի ման վրա»: Հայ տա րա րութ յու նը 
ստո րագ րել են Հա յաս տա նի, Բե լա ռու սի, 
Ղա զախս տա նի, Ղր ղըզս տա նի, Ռու սաս-
տա նի եւ Տա ջիկս տա նի ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րար նե րը:

7 հու լի սի
Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րած 

կա ռա վա րա կան պատ վի րա կութ յունն 
աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նեց Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յուն:

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան տե-
ղե կատ վութ յան եւ հա սա րա կայ նութ յան 
հետ կա պե րի վար չութ յան փո խանց-
մամբ` Սանկտ Պե տեր բուր գում Աբ րա-
համ յա նը հու լի սի 8-ին կմաս նակ ցի Հա-
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յաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ տնտե-
սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան միջ կա-
ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի հեր թա-
կան նիս տին:

8 հու լի սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Վար շա վա-

յում գտնվող Սերժ Սարգս յա նը ե րե կո-
յան հան դի պում ու նե ցավ Միաց յալ Նա-
հանգ նե րի պետ քար տու ղար Ջոն Քեր րի 
հետ: Սարգս յա նը Լե հաս տա նում մաս-
նակ ցում էր ՆԱՏՕ-ի ան դամ եւ ոչ ան-
դամ պե տութ յուն նե րի ու կա ռա վա րութ-
յուն նե րի ղե կա վար նե րի ձե ւա չա փով 
հան դիպ մա նը:

ՆԱՏՕ-ի գա գա թա ժո ղո վի շրջա նա-
կում կա յա ցավ Գեր մա նիա յի կանց լեր 
Ան գե լա Մեր կե լի եւ Թուր քիա յի նա խա-
գահ Ռե ջեփ Էր դո ղա նի հան դի պու մը: 
Reuters լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յան 
փո խանց մամբ՝ եր կու երկր նե րի ղե կա-
վար նե րը քննար կե ցին Բուն դես թա գի 
կող մից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը ճա-
նա չող բա նա ձե ւի ըն դու նու մից հե տո 
Գեր մա նիա յի եւ Թուր քիա յի հա րա բե-
րութ յուն նե րում ա ռա ջա ցած լար վա-
ծութ յու նը հաղ թա հա րե լու ու ղի նե րը:

11 հու լի սի
Ի րա նի նա խա րար նե րի կա բի նե տը 

ո րո շում ըն դու նեց « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան եւ Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յան մի ջեւ մուտ քի ար-
տո նագ րա յին ռե ժի մի վե րաց ման վե րա-
բեր յալ»: Կա բի նե տի կա յաց րած ո րոշ-
մամբ` մուտ քի ար տո նա գիր այ լեւս անհ-
րա ժեշտ չի լի նի դի վա նա գի տա կան ու 
սո վո րա կան անձ նա գիր, ինչ պես նաեւ 
ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ ու նե ցող՝ 
ՀՀ-ի եւ Ի րա նի քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 
Ա վե լի վաղ Ի րա նի ու Հա յաս տա նի արտ-
գործ նա խա րար նե րը ստո րագ րել էին 
հա մա ձայ նա գիր՝ եր կու պե տութ յուն նե րի 
մի ջեւ վի զա յին պայ մա նա կար գի վե րաց-
ման վե րա բեր յալ: Հա յաս տա նի եւ Ի րա-
նի քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր ու նեն սո վո-
րա կան կամ դի վա նա գի տա կան անձ-

նագ րեր, կա րող են մյուս երկ րում մնալ 
ա ռա վե լա գույ նը 90 օր:

12 հու լի սի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը ստո-

րագ րեց Ազ գա յին ժո ղո վի ըն դու նած` 
Ընտ րա կան օ րենսգր քում փո փո խութ-
յուն ներ եւ լրա ցումն եր, «Ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին օ րենք նե րը: Այդ մա սին 
հա ղոր դում է Հա յաս տա նի նա խա գա հի 
աշ խա տա կազ մի հա սա րա կայ նութ յան 
եւ տե ղե կատ վութ յան մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի վար չութ յու նը` հի շեց նե լով, որ 
Ազ գա յին ժո ղո վը հու նի սի 29-ին նա խա-
գիծն ըն դու նել էր ա ռա ջին, իսկ հա ջորդ 
օ րը՝ երկ րորդ ըն թերց մամբ:

14 հու լի սի 2016թ.
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ Բա-

կո Սա հակ յանն ըն դու նեց ԵԱՀԿ գոր ծող 
նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ, 
դես պան Ան ջեյ Կասպր շի կին: «Ար մենպ-
րե սի» փո խանց մամբ` հան դիպ մա նը 
քննարկ վել են Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի եւ 
Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի շփման գծում 
տի րող ի րա վի ճա կին վե րա բե րող մի շարք 
հար ցեր: ԼՂ ԱԳՆ կայ քի տե ղե կաց մամբ` 
Ան ջեյ Կասպր շի կին այ սօր ըն դու նեց նաեւ 
ԼՂ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Կա րեն 
Միր զո յա նը: Ի մաս նա վո րի` անդ րա դարձ 
կա տար վեց ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի 
անձ նա կան ներ կա յա ցուց չի գրա սեն յա կի 
ընդ լայն ման հար ցին։ Եր կուս տեք կա րե-
ւո րե ցին շփման գծում ի րա վի ճա կի կա յու-
նութ յան պահ պա նու մը։

16 հու լի սի
Ս տե փա նա կեր տում տե ղի ու նե ցավ 

ԼՂ նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նի եւ աշ-
խա տան քա յին այ ցով Ղա րա բաղ մեկ-
նած՝ Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նի հան դի պու մը: ԼՂ նա խա-
գա հի պաշ տո նա կան կայ քէ ջի փո խանց-
մամբ` «քննարկ վել են հայ կա կան եր կու 
պե տութ յուն նե րի փոխ գոր ծակ ցութ յա-
նը եւ դրա ընդ լայն մա նը վե րա բե րող մի 
շարք հար ցեր»:
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17 հու լի սի
Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա-

յութ յու նը հա ղոր դագ րութ յուն տա րա-
ծեց, ո րում, մաս նա վո րա պես, աս վում է. 
«Այ սօր ա ռա վոտ յան մի խումբ զին ված 
ան ձինք մուտք են գոր ծել ՀՀ ոս տի կա-
նութ յան պա րե կա պա հա կա յին ծա ռա-
յութ յան գնդի տա րածք եւ բռնութ յան 
սպառ նա լի քով պա հում են այն տեղ 
գտնվող ան ձանց»: Հա ղոր դագ րութ յան 
հա մա ձայն` զին ված խմբի հետ վար վում 
են բա նակ ցութ յուն ներ՝ իշ խա նութ յուն-
նե րին նրանց խա ղաղ հանձ վե լը կազ-
մա կեր պե լու հա մար:

« Հիմ նա դիր խորհր դա րա նի» ան դամ 
Վա րու ժան Ա վե տիս յա նը ֆեյս բուք յան 
իր է ջում հայ տա րա րեց, որ ի րենք ապս-
տամ բութ յուն են սկսել եւ ոս տի կա նա-
կան շենք գրա վել: Ա վե տիս յա նի խոս-
քով` ոս տի կա նութ յու նը դի պա կա հար-
ներ է տե ղա կա յել հա րա կից շեն քե րի 
տա նիք նե րին` փոր ձե լով գրո հել ի րենց 
դիր քե րը, ին չի հե տե ւան քով կան վի րա-
վոր ներ: Ապս տամբ նե րը ոս տի կա նութ-
յան սահ մա նա փակ թվով ծա ռա յող նե-
րի ա զատ ման դի մաց պա հան ջում էին 
ա զատ ար ձա կել մոտ մեկ ա միս ա ռաջ մի 
խումբ ան ձանց կող մից ա պօ րի նի կեր-
պով զենք-ռազ մամ թերք ձեռք բե րե լը, 
փո խադ րե լը եւ պա հե լը կազ մա կեր պե լու 
մե ղադ րան քով կա լա նա վոր ված Ժի րայր 
Սե ֆիլ յա նին:

18 հու լի սի
« Խա ղա ղութ յան կո չով, բո լոր քաղ-

բան տարկ յալ նե րի ա զա տութ յան կո չով» 
երթ տե ղի ու նե ցավ Ե րե ւա նի կենտ րո-
նում: Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հա-
վաք ված քա ղա քա ցի նե րը քննար կում 
էին, թե ինչ պես կա րե լի է հան գու ցա-
լու ծել ստեղծ ված ի րա վի ճա կը: «Ոտ քի՛ 
Հա յաս տան» նա խա ձեռ նութ յան ան-
դամ Դա վիթ Սա նա սար յա նը խո սում 
էր բարձ րա խո սով, երբ նրան իր մոտ 
հրա վի րեց Ե րե ւա նի ոս տի կա նա պետ 
Ա շոտ Կա րա պետ յա նը եւ հայտ նեց, որ 
երթ դե պի Խո րե նա ցու փո ղոց չի կա րող 

տե ղի ու նե նալ: Դ րա նից հե տո Դա վիթ 
Սա նա սար յա նին բեր ման են թար կե ցին: 
Այ նու հե տեւ ան հաս կա նա լի պատ ճառ-
նե րով ոս տի կա նութ յան եւ հա վաք ված 
քա ղա քա ցի նե րի մի ջեւ բա խում տե ղի 
ու նե ցավ, ո րի ըն թաց քում եւս մի քա նի 
քա ղա քա ցի ներ բեր ման են թարկ վե ցին: 
Իսկ Հ յու սի սա յին պո ղո տա յում ոս տի-
կան նե րը շղթա էին կազ մել՝ թույլ չտա-
լով շա րու նա կել եր թը:

19 հու լի սի
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու-

նը տա րա ծեց հայ տա րա րութ յուն` դա-
տա պար տե լով ոս տի կա նութ յան վեր ջին 
ե րեք օ րե րի «ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն-
նե րը»: « Տե ղի են ու նե նում մար դու ի րա-
վունք նե րի, հիմ նա րար ա զա տութ յուն-
նե րի կո պիտ խախ տում ներ, այդ թվում` 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
ան դամ Դա վիթ Սա նա սար յա նի նկատ-
մամբ: Մենք դա տա պար տում ենք իշ-
խա նութ յուն նե րի եւ նրա հան ցա գործ 
կա մա յա կա նութ յուն ներն ի րա կա նաց նող 
ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը»,- 
նշված է կու սակ ցութ յան հայ տա րա րութ-
յու նում:

20 հու լի սի
Խո րե նա ցու փո ղո ցում բա խում տե ղի 

ու նե ցավ ա վե լի քան հար յուր ցու ցա րար-
նե րի եւ ՊՊԾ գունդ տա նող տա րած քը 
ար գե լա փա կած ոս տի կա նութ յան ու-
ժե րի մի ջեւ: Այն բա նից հե տո, երբ ցու-
ցա րար նե րի շար քե րից սկսե ցին քա րեր 
նե տել եւ գրոհ ձեռ նար կել ոս տի կան-
նե րի դիր քե րի վրա, ոս տի կա նութ յու նը 
ար ցուն քա բեր գա զի, վա հան նե րի եւ 
մա հակ նե րի կի րառ մամբ ցրեց հա վաք-
ված նե րին: Տե ղի ու նե ցած բա խում նե րի 
արդ յուն քում ե ղան վի րա վոր ներ:

21 հու լի սի
Մոսկ վան դա տա պար տեց Ե րե ւա նում 

ոս տի կա նութ յան շեն քի գրա վու մը եւ իր 
ա ջակ ցութ յու նը հայտ նեց Հա յաս տա նի 
իշ խա նութ յուն նե րի կա տա րած քայ լե-
րին:
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« Մենք ա նըն դու նե լի ենք հա մա րում 
նման քրեա կան դրսե ւո րում նե րը, ո րոնք 
ան մի ջա կան սպառ նա լիք են հան րա պե-
տութ յան քա ղա քա ցի նե րի կյան քին ու 
անվ տան գութ յա նը»,- հայ տա րա րեց ՌԴ 
ԱԳՆ ներ կա յա ցու ցի չը` հույս հայտ նե լով, 
որ Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ-
նար կած քայ լե րը թույլ կտան ա մե նա-
կարճ ժա մա նա կում կար գա վո րել ի րա-
վի ճա կը եւ պատ ժել մե ղա վոր նե րին:

22 հու լի սի
Հա յաս տա նի նա խա գահն անց կաց-

րեց խորհր դակ ցութ յուն՝ ԱԱԾ-ի, Ոս-
տի կա նութ յան, Դա տա խա զութ յան եւ 
քննչա կան մար մին նե րի ղե կա վար նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ: Երկ րի ղե կա վա րին 
ներ կա յաց վե ցին հու լի սի 17-ին Հա-
յաս տա նի ոս տի կա նութ յան ՊՊԾ գնդի 
տա րած քում տե ղի ու նե ցած զին ված 
հար ձակ ման եւ դրան հա ջոր դած ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ման րա մաս նե րը, ինչ-
պես նաեւ ի րա կա նաց վող մի ջոց նե րի 
արդ յունք նե րը: Սերժ Սարգս յանն ընդգ-
ծեց, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կին խա-
ղաղ հան գու ցա լու ծում տա լու հա մար 
պետք է ձեռ նարկ վեն հնա րա վոր բո լոր 
մի ջոց նե րը, կա րե ւո րեց են թադր յալ բո-
լոր ի րա վա խախ տում նե րի հա մա կող-
մա նի եւ ա նա չառ քննութ յու նը, ինչ պես 
նաեւ մե ղա վոր նե րի հա մար պատ ժի 
ան խու սա փե լիութ յան ա պա հո վու մը: 
« Հա յաս տա նում բռնի ու ժով, հար ձա կու-
մով եւ պա տանդ վերց նե լով հար ցեր չեն 
լուծ վե լու»,- հայ տա տա րեց Սարգս յա նը՝ 
ՊՊԾ գնդի տա րած քը գրա ված զին-
յալ նե րին կոչ ա նե լով պա տանդ նե րին 
ա զատ ար ձա կել եւ վայր դնել զեն քը:

25 հու լի սի
Բան տում գտնվող « Հիմ նա դիր 

խորհր դա րա նի» ա ռաջ նորդ Ժի րայր Սե-
ֆիլ յա նը իր պաշտ պան Ա րա Զա քար յա-
նի մի ջո ցով «Ա զա տութ յա նը» հայտ նեց, 
թե զին ված խմբի հետ բա նակ ցող Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի պատ գա մա վոր Վի-
տա լի Բա լա սան յա նը ստում է՝ հայ տա-
րա րե լով, թե Սե ֆիլ յանն իբր պատ րաստ 

է հրա ժար վել Սերժ Սարգս յա նի հրա ժա-
րա կա նի պա հան ջից։ Զա քար յա նի փո-
խանց մամբ՝ Սե ֆիլ յա նը ցնցված է ո րոշ 
հայ տա րա րութ յուն նե րից, որ իր ա նու-
նից ա րել էր Վի տա լի Բա լա սան յա նը: 
«Իմ պաշտ պան յա լը եր կու ան գամ շփվել 
է Բա լա սան յա նի հետ, եւ նրա տպա-
վո րութ յամբ՝ վեր ջինս ոչ թե միջ նոր դի 
ա ռա քե լութ յուն է ի րա կա նաց նում, այլ 
փաս տա ցի ստանձ նել է Սերժ Սարգս-
յա նի պաշտ պա նութ յու նը»,- «Ա զա տութ-
յանն» ա սել է Զա քար յա նը:

26 հու լի սի
Ի պաշտ պա նութ յուն ՊՊԾ գնդի տա-

րած քը գրա ված « Սաս նա ծռեր» խմբի 
տղա նե րի՝ Վա նա ձո րի կենտ րո նա կան 
հրա պա րա կում ար դեն երկ րորդ օրն 
ա նընդ մեջ հա վաք վող մի խումբ վա նա-
ձոր ցի ներ ի րա զեկ ման երթ անց կաց-
րին՝ կոչ ա նե լով հա մա քա ղա քա ցի նե-
րին միա նալ ի րենց: Շարժ վե լով Վա-
նա ձո րի կենտ րո նա կան փո ղոց նե րով՝ 
ցու ցա րար նե րը պար զել էին « Սեր ժի՛կ, 
հե ռա ցիր», « Լո ռին սա տա րում է Սաս-
նա ծռե րին», « Սաս նա ծռե րը տե ռո-
րիստ ներ չեն», «Ա զա տութ յո՛ւն Ժի րայր 
Սե ֆիլ յա նին», «Ա զա տութ յո՛ւն Գե ւորգ 
Սա ֆար յա նին», «Ո՛չ ստին ու կեղ ծի քին» 
վեր տա ռութ յամբ ցու ցա պաս տառ ներ: 
« Հիմ նա դիր խորհր դա րա նի» վա նա ձոր-
ցի ա ջա կից նե րի հա վաստ մամբ՝ Ե րե ւա-
նում ի րա վի ճա կի սրման դեպ քում ի րենք 
պատ րաստ են անհ նա զան դութ յան ակ-
ցիա ներ սկսել:

27 հու լի սի
Խո րե նա ցու փո ղո ցից բեր ման են-

թարկ ված քա ղա քա ցի նե րի թի վը գնա-
լով ա ճում է: Ոս տի կան նե րը փոր ձե ցին 
բեր ման են թար կել նաեւ դե րա սա նու-
հի, ռե ժի սոր Ար սի նե Խանջ յա նին, բեր-
ման են թարկ վե ցին « Ժա ռան գութ յան» 
փոխ նա խա գահ Ար մեն Մար տի րոս յա նը, 
Ե րե ւա նի ա վա գա նու ան դամ Դա վիթ 
Սա նա սար յա նը: Ա ռա վո տից բեր ման են-
թարկ ված նե րի թիվն ար դեն անց նում էր 
100-ից: Ե րե ւա նի ոս տի կա նա պետ Ա շոտ 
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Կա րա պետ յա նը ԱԺ պատ գա մա վոր Նի-
կոլ Փա շին յա նին փո խան ցեց, որ ոս տի-
կա նա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ ված 
են «ար յու նա հե ղութ յան կանխ մա նը»: Խո-
րե նա ցու փո ղո ցի հան րա հա վաք նե րը հա-
մա կար գող խումբն այ սօր ժա մը 7-ին այս-
տեղ կրկին հան րա հա վաք էր հրա վի րել:

Նույն օ րը՝ ի ա ջակ ցութ յուն Ե րե ւա նի 
ցու ցա րար նե րի, տասն յակ գյում րե ցի ներ 
եր թով ան ցան Գ յում րիի կենտ րո նա կան 
փո ղոց նե րով՝ իշ խա նութ յուն նե րին ցույց 
տա լով «դե ղին քարտ»։ Եր թի մաս նա-
կից ներն այս կերպ, մաս նա վո րա պես, 
պա հան ջում էին դա դա րեց նել ա նօ րի նա-
կան ձեր բա կա լութ յուն նե րը։

28 հու լի սի
Ձեր բա կալ վեց « Հիմ նա դիր խորհր դա-

րա նի» ան դամ Ա լեք Ե նի գոմշ յա նը: Ն րա 
փաս տա բան Նի կո լայ Բաղ դա սար յա նի 
խոս քով՝ Ե նի գոմշ յա նը կաս կած վում է 
հու լի սի 17-ին ոս տի կա նութ յան պա րե-
կա պա հա կա յին ծա ռա յութ յան (ՊՊԾ) 
գնդի տա րած քը գրա ված զին ված 
խմբին օ ժան դա կե լու մեջ։ Փաս տա բա-
նը միա ժա մա նակ տե ղե կաց րեց, որ նա-
խաքն նա կան մար մի նը խախ տում ներ է 
թույլ տվել, ին քը դի մել է ՀՀ օմ բուդս մե-
նին եւ այժմ պատ րաստ վում է նրա հետ 
մտնել մե կու սա րան՝ խախ տում նե րը վե-
րաց նե լու հա մար։

29 հու լի սի
Սա րի թա ղում ոս տի կա նութ յան եւ 

ցու ցա րար նե րի բա խու մը լու սա բա նող 
լրագ րող ներ Կար լեն Աս լան յանն ու Հով-
հան նես Մով սիս յա նը հար ձակ ման են-
թարկ վե ցին քա ղա քա ցիա կան հա գուս-
տով ան ձանց կող մից: Տե ղի ու նե ցա ծի 
հե տե ւան քով խո չըն դոտ վեց «Ա զա տութ-
յան» աշ խա տան քը, Սա րի թա ղից ու ղիղ 
հե ռար ձա կու մը դա դա րեց վեց: Քիչ անց 
ոս տի կան ներն ա նակն կալ կեր պով հա-
տուկ մի ջոց ներ գոր ծադ րե ցին Սա րի թա-
ղում հա վաք ված ցու ցա րար նե րի դեմ, 
ո րոնք այս տեղ էին ե կել Ա զա տութ յան 
հրա պա րա կում ա վե լի վաղ կա յա ցած 

հան րա հա վա քից հե տո: Մինչ այդ՝ ՊՊԾ 
գնդի տա րած քում պայթ յուն ներ էին տե-
ղի ու նե նում, եւ ցու ցա րար նե րը հա վաք-
վել են ի րենց ա ջակ ցութ յու նը հայտ նե լու 
հու լի սի 17-ից ոս տի կա նութ յան պա րե-
կա պա հա կա յին ծա ռա յութ յան գնդի տա-
րած քը գրա ված « Սաս նա ծռեր» զին ված 
խմբի ան դամ նե րին:

30 հու լի սի
Քնն չա կան կո մի տեի հատ կա պես կա-

րե ւոր գոր ծե րի քննութ յան գլխա վոր 
վար չութ յու նում հա րուց վեց քրեա կան 
գործ՝ հու լի սի 29-ի ուշ ե րե կո յան Է րե բու-
նի եւ Նու բա րա շեն վար չա կան շրջա նում 
տե ղի ու նե ցած ան կար գութ յուն նե րի 
դեպ քե րի առ թիվ։ Ներ կա յաց ված նյու թե-
րի ու սում նա սի րութ յամբ պարզ վել է, որ 
նույն օ րը` ժա մը 22։30-ի սահ ման նե րում, 
Է րե բու նի եւ Նու բա րա շեն վար չա կան 
շրջա նում մի խումբ ան ձինք կազ մա-
կեր պել են զանգ վա ծա յին ան կար գութ-
յուն ներ, ո րոնց ըն թաց քում բռնութ յուն 
է գոր ծադր վել տվյալ տա րած քում ծա-
ռա յութ յուն ի րա կա նաց նող ոս տի կա-
նութ յան ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ։ 
« Զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն նե րը 
կազ մա կեր պե լու ու դրանց մաս նակ ցե-
լու կաս կա ծան քով ձեր բա կալ վել է 23 
անձ, ո րոնց թվում՝ Ար մեն Մար տի րոս յա-
նը եւ Անդ րիաս Ղու կաս յա նը»,- մաս նա-
վո րա պես նշված է Քնն չա կան կո մի տեի 
դե պար տա մեն տի տե ղե կատ վութ յան եւ 
հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի բաժ-
նի տա րա ծած հա ղոր դագ րութ յու նում:

31 հու լի սի
Ըստ Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա-

ռա յութ յան հա ղոր դագ րութ յան՝ հու լի սի 
17-ից ՀՀ ոս տի կա նութ յան պա րե կա պա-
հա կա յին ծա ռա յութ յան գնդի տա րած-
քը գրա ված « Սաս նա ծռեր» զին ված 
խմբա վոր ման ան դամ նե րը վայր են դրել 
զեն քը եւ հանձն վել իշ խա նութ յուն նե-
րին: « Տա րած քի ա զա տագր մանն ուղղ-
ված հա կաա հա բեկ չա կան օ պե րա ցիան 
ա վարտ վել է. ՀՀ ի րա վա սու ի րա վա պահ 
մար մին նե րի հա տուկ նշա նա կութ յան 



70

Հայաստան-2016, երրորդ եռամսյակ. Փաստեր, իրադարձություններ

ստո րա բա ժա նում ներն ի րենց հե տե ւո-
ղա կան ու հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղութ-
յուն նե րով ստի պել են զին ված խմբի ան-
դամ նե րին վայր դնել զեն քը եւ հանձն վել 
իշ խա նութ յուն նե րին: Ձեր բա կալ վել է 20 
ա հա բե կիչ: ՊՊԾ գնդի տա րածքն ամ-
բող ջութ յամբ ա զա տագր ված է»,- տե ղե-
կաց նում է ԱԱԾ-ն՝ հեր թա կան ան գամ 
օգ տա գոր ծե լով «ա հա բե կիչ» ձե ւա կեր-
պու մը, ո րից բա նակ ցութ յուն նե րի ըն-
թաց քում զերծ էր մնում:

1 օ գոս տո սի
Ե րե ւա նի Խո րե նա ցու փո ղո ցում եւ 

Սա րի թա ղում հու լի սի 29-30-ին տե ղի 
ու նե ցած խա ղաղ հա վաք նե րի ըն թաց-
քում քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ ոս տի-
կա նութ յան ծա ռա յող նե րի գոր ծադ րած 
բռնութ յան, նրանց կող մից հա տուկ մի-
ջոց նե րի կի րառ ման, դրանց հե տե ւան-
քով հա վաք նե րի մաս նա կից նե րին, ինչ-
պես նաեւ Սա րի թա ղի բնա կիչ նե րին 
պատ ճառ ված վնաս նե րի վե րա բեր յալ 
հա ղոր դում ներն ու նյու թե րը Հա յաս տա-
նի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն 
ու ղար կել է Հա յաս տա նի գլխա վոր դա-
տա խա զութ յուն՝ քրեա կան հե տապնդ-
ման հա րուց ման հար ցը լու ծե լու նպա-
տա կով: Այս պի սի հա ղոր դագ րութ յուն 
է տա րա ծել ՀՀ օմ բուդս մե նի գրա սեն-
յա կը։ Իսկ Ա րաբ կիր եւ Քա նա քեռ- Զեյ-
թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
ի րա վա սութ յան դա տա րա նի ո րոշ մամբ` 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ան-
դամ ներ Ար մեն Մար տի րոս յա նի, Հով սեփ 
Խուր շուդ յա նի, Դա վիթ Սա նա սար յա նի, 
« Նոր Հա յաս տան»-ից Անդ րիաս Ղու կաս-
յա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման 
մի ջոց ընտր վեց կա լա նա վո րու մը` եր կու 
ա միս ժա մա նա կով:

2 օ գոս տո սի
Իս րա յե լի խորհր դա րա նի՝ Ք նե սե թի 

կրթութ յան եւ սպոր տի հանձ նա ժո ղո վը 
պաշ տո նա պես ճա նա չեց Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յու նը, հա ղոր դում է Ե րու սա ղե-
մի Սր բոց Հա կոբ յանց միա բա նութ յան 
ան դամ Հով նան Բաղ դա սար յա նը:  Ըստ 

նրա, հանձ նա ժո ղո վը նաեւ Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յու նը ճա նա չե լու կոչ է ա րել Ք նե-
սե թին ու Ք նե սե թի խոս նակ Յու լի Է դելշ-
տեյ նին, Իս րա յե լի կա ռա վա րութ յա նը:

3 օ գոս տո սի
Ա զա տութ յան հրա պա րա կում 

« Սաս նա ծռեր» խմբի ա ջա կից նե րի 
կազ մա կեր պած հան րա հա վա քից հե տո 
մաս նա կից նե րը եր թով շարժ վե ցին դե-
պի նա խա գա հա կան նստա վայր` վան-
կար կե լով « Սաս նա ծռեր» խմբի ան դամ-
նե րի ա նուն նե րը եւ հնչեց նե լով ի րենց 
պա հանջ նե րը՝ ա զատ ար ձա կել քաղ-
բան տարկ յալ նե րին, ոչ մի զի ջում Ղա րա-
բա ղի հար ցում: Նույն օր վա գի շե րը կա-
լա նա վոր վե ցին Հա յաս տա նի ոս տի կա-
նութ յան ՊՊԾ գնդի տա րած քը գրա ված 
« Սաս նա ծռեր» զին ված խմբի ան դամ-
նե րից Վա րու ժան Ա վե տիս յա նը, Ա րա յիկ 
Խան դո յա նը, Վար դան Գե րա վետ յա նը, 
Սմ բատ Բար սեղ յա նը, Սեր գեյ եւ Ա րեգ 
Կ յու րեղ յան նե րը: Ն րանք մե ղադր վում 
են ա պօ րի նի կեր պով զենք-զի նամ թերք 
ձեռք բե րե լու, կրե լու, պա տանդ պա հե-
լու մեջ: Խմ բի մյուս ան դամ նե րին եւս մե-
ղադ րանք ներ են ա ռա ջադր վում:

4 օ գոս տո սի
Հ րա ժա րա կան տվեց Հա յաս տա նի 

գլխա վոր դա տա խազ Գե ւորգ Կոս տան-
յա նը: Դա տա խա զութ յու նում այ սօր տե-
ղի ու նե ցած կո լե գիա յի նիս տում Կոս-
տան յա նը տե ղե կաց րեց, որ ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րի պատ ճա ռով դի մել է Հա յաս-
տա նի նա խա գա հին՝ խնդրե լով ըն դու-
նել գլխա վոր դա տա խա զի պաշ տո նից 
ա զատ վե լու վե րա բեր յալ իր դի մու մը: 
Ն րա խոս քով` նա խա գա հի կող մից դի-
մումն ըն դուն վել է, եւ ին քը 2016թ. օ գոս-
տո սի 4-ից վայր է դնում Հա յաս տա նի 
գլխա վոր դա տա խա զի իր լիա զո րութ-
յուն նե րը:

5 օ գոս տո սի
Ե րե ւա նի ա վա գա նու « Բա րեւ Ե րե-

ւան» խմբակ ցութ յու նը նա մա կով դի մեց 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան Ար-
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ման Թա թո յա նին՝ խնդրե լով նրա ա ջակ-
ցութ յու նը « Բա րեւ Ե րե ւան» խմբակ-
ցութ յան ան դամ ներ Ար մեն Մար տի րոս-
յա նի եւ Դա վիթ Սա նա սար յա նի նկատ-
մամբ խա փան ման մի ջո ցը փո խե լու 
հար ցում: Հե տե ւե լով նրանց փաս տա-
բան նե րի հիմ նա վո րում նե րին՝ « Բա րեւ 
Ե րե ւան»-ը հա մոզ մունք է հայտ նում, 
որ « Մար տի րոս յա նի եւ Սա նա սար յա նի 
նկատ մամբ հե տապն դում է ի րա կա նաց-
վում նրանց քա ղա քա կան հա յացք նե րի 
հա մար, ո րը հա կա սահ մա նադ րա կան է:

6 օ գոս տո սի
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն ըն-

դու նեց Հա յաս տա նում Ի րա նի ար տա-
կարգ եւ լիա զոր դես պան Սե յեդ Քա զեմ 
Սա ջա դիին: Կա ռա վա րութ յան տե ղե-
կատ վութ յան եւ հա սա րա կայ նութ յան 
հետ կա պե րի վար չութ յան փո խանց-
մամբ` զրու ցա կից նե րը քննար կել են 
հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րին 
առնչ վող մի շարք հար ցեր:

Կող մե րը, մաս նա վո րա պես, անդ-
րա դար ձել են Հա յաս տա նի եւ Ի րա նի 
կա ռա վա րութ յուն նե րի մի ջեւ վեր ջերս 
ստո րագր ված՝ քա ղա քա ցի նե րի՝ ա ռանց 
մուտ քի ար տո նագ րի այ ցե լութ յուն նե րի 
մա սին հա մա ձայ նագ րին:

8 օ գոս տո սի
Հա յաս տա նի ոս տի կա նա պետ Վ լա-

դի միր Գաս պար յա նը ոս տի կա նութ յան 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ հրա վի րեց աշ խա տան քա-
յին խորհր դակ ցութ յուն, ո րի ըն թաց քում 
ներ կա յաց րեց հա մա կար գում կա տար-
ված կադ րա յին փո փո խութ յուն նե րը։ 
Գաս պար յա նը մաս նա վո րա պես տե ղե-
կաց րեց, որ ոս տի կա նութ յան Ե րե ւան 
քա ղա քի վար չութ յան պետ Ա շոտ Կա րա-
պետ յանն ա զատ վել է զբա ղեց րած պաշ-
տո նից ու գրանց վել կադ րե րի ռե զեր-
վում, իսկ նրա փո խա րեն Ե րե ւան քա-
ղա քի վար չութ յան պետ է նշա նակ վել ոս-
տի կա նութ յան գնդա պետ Սար գիս Մար-
տի րոս յա նը, ով մինչ այս ղե կա վա րում 
էր ոս տի կա նութ յան Շի րա կի մար զա յին 

վար չութ յու նը: Վ լա դի միր Գաս պար յա նի 
հրա մա նով կա տար վել են նաեւ կադ րա-
յին այլ փո փո խութ յուն ներ:

8 օ գոս տո սի
Ար մա վիր քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-

նար կից ա զատ ար ձակ վեց « Հիմ նա դիր 
խորհր դա րա նի» ան դամ Ա լեք Ե նի գոմշ-
յա նը։ Դա տա խա զի ո րոշ մամբ նրա խա-
փան ման մի ջո ցը՝ կա լա նա վո րու մը, վե-
րաց վեց եւ որ պես խա փան ման մի ջոց 
ընտր վեց չհե ռա նա լու մա սին ստո րագ-
րութ յու նը։

10 օ գոս տո սի
Սերժ Սարգս յա նը Ռու սաս տա նի նա-

խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի հրա վե-
րով մեկ նեց Մոսկ վա։ Ըստ « Նո վոս տի» 
լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յան, Հա յաս-
տա նի եւ Ռու սաս տա նի նա խա գահ նե-
րը քննար կել են ղա րա բաղ յան խնդի րը, 
եր կու պե տութ յուն նե րի մի ջեւ մի շարք 
ո լորտ նե րում քա ղա քա կան, ա ռեւտ-
րատն տե սա կան, հու մա նի տար, երկ-
կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յան օ րա կար գի 
ա ռանց քա յին հար ցեր, ինչ պես նաեւ Եվ-
րա սիա կան տա րած քում ին տեգ րա ցիոն 
գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը վե րա-
բե րող հար ցեր։ Հա յաս տա նի եւ Ռու սաս-
տա նի նա խա գահ նե րի մամ լո ծա ռա յութ-
յուն նե րը նույն հա ղոր դագ րութ յունն են 
տա րա ծել, ո րում չի հի շա տակ վում ղա-
րա բաղ յան հիմ նախն դի րը։

10 օ գոս տո սի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի կար-

գադ րութ յամբ լու ծար վեց Ազ գա յին անվ-
տան գութ յան խորհր դի աշ խա տա կազ-
մը։

12 օ գոս տո սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Բ րա զի լիա-

յի Դաշ նա յին Հան րա պե տութ յու նում 
գտնվող Սերժ Սարգս յա նը ժա մա նեց 
երկ րի մայ րա քա ղաք Բ րա զի լիա: Դի-
մա վոր ման պաշ տո նա կան ա րա րո ղութ-
յու նից հե տո կա յա ցավ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի հան-
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դի պու մը Բ րա զի լիա յի Դաշ նա յին Հան-
րա պե տութ յան նա խա գա հի պաշ տո նա-
կա տար Մի շել Տե մե րի հետ: Սարգս յա նը 
շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել ջերմ ըն-
դու նե լութ յան հա մար եւ շնոր հա վո րել 
Մի շել Տե մե րին` Օ լիմ պիա կան խա ղե րը 
Բ րա զի լիա յում հյու րըն կա լե լու կա պակ-
ցութ յամբ: Այ նու հե տեւ եր կու երկր նե րի 
ղե կա վար նե րը մտքեր են փո խա նա կել 
Հա յաս տա նի եւ Բ րա զի լիա յի մի ջեւ տար-
բեր ո լորտ նե րում փոխ գոր ծակ ցութ յան 
եւ հա րա բե րութ յուն նե րի հե տա գա ամ-
րապնդ ման ու խո րաց ման հնա րա վո-
րութ յուն նե րի շուրջ:

13 օ գոս տո սի
Պա րե կա պա հա կա յին ծա ռա յութ յան 

գնդի տա րած քի գրավ ման օ րը` հու լի սի 
17-ին, հրա զե նա յին վեր քեր ստա ցած ոս-
տի կա նութ յան ա վագ են թաս պա Գա գիկ 
Մկրտչ յանն այ սօր մա հա ցել է: Այս լու-
րը «Ա զա տութ յան» հետ զրույ ցում հաս-
տա տեց Ոս տի կա նութ յան լրատ վութ յան 
վար չութ յան պետ Ա շոտ Ա հա րոն յա նը:

Գա գիկ Մկրտչ յա նը 45 տա րե կան էր: 
Բ ժիշկ նե րը մոտ մեկ ա միս պայ քա րում 
էին նրա կյան քը փրկե լու հա մար: Ո րո-
վայ նի շրջա նում հրա զե նա յին ծանր վի-
րա վո րում ստա ցած ոս տի կա նը բազ մա-
թիվ վի րա հա տութ յուն նե րի էր են թարկ-
վել:

15 օ գոս տո սի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ 

Բա կո Սա հակ յա նը հան դի պում ու նե ցավ 
Նա խա գա հին ա ռըն թեր սահ մա նադ րա-
կան բա րե փո խում նե րի հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի հետ: Քն նարկ վե ցին սահ-
մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա յե-
ցա կար գին վե րա բե րող մի շարք հար ցեր: 
Իր խոս քում Բա կո Սա հակ յա նը շեշ տեց, 
որ կազ մա վո րու մից ի վեր հանձ նա ժո ղո-
վը կա տա րել է ծա վա լուն աշ խա տանք ու 
բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յուն-
ներ, կազ մա կեր պել հան րա յին քննար-
կում ներ եւ արդ յուն քում ներ կա յաց վել 
է մի ա ռա ջարկ, ո րի հիմ քում ըն կած է 
նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա-

կար գը: Հան դիպ մա նը ներ կա են ե ղել 
ԱԺ նա խա գահ Ա շոտ Ղուլ յա նը, վար չա-
պետ Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա նը, պաշ տո-
նա տար այլ ան ձինք:

16 օ գոս տո սի
Ե րե ւա նում ան ցա կաց վող ՀԱՊԿ ան-

դամ պե տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ-
յան նա խա րար նե րի խորհր դի նիս տի 
շրջա նա կում տե ղի ու նե ցավ Հա յաս-
տա նի պաշտ պա նութ յան նա խա րար 
Սեյ րան Օ հան յա նի եւ Ռու սաս տա նի 
պաշտ պա նութ յան նա խա րար, բա նա-
կի գե նե րալ Սեր գեյ Շոյ գո ւի երկ կողմ 
հան դի պու մը: Հան դիպ ման ըն թաց քում 
քննարկ վե ցին մի ջազ գա յին եւ տա րա-
ծաշր ջա նա յին անվ տան գութ յան ա պա-
հով ման, ինչ պես նաեւ երկ կողմ ռազ-
մա կան եւ ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հար ցեր: Հան դիպ ման 
արդ յունք նե րով եր կու պե տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ յուն-
նե րի ղե կա վար նե րը ստո րագ րել են 
« Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րի եւ Ռու-
սաս տա նի զին ված ու ժե րի միաց յալ զոր-
քե րի (ու ժե րի) խմբա վոր ման շա հե րից 
բխող ռա դիա ցիոն, քի միա կան, կեն սա-
բա նա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տում 
ի րա վի ճա կի բա ցա հայտ ման ու գնա-
հատ ման փոխ գոր ծակ ցութ յան մա սին» 
հա մա ձայ նա գի րը:

17 օ գոս տո սի
ՀՀ հա վա քա կա նի մար զիկ, հու նահ-

ռո մեա կան ո ճում 98 կի լոգ րամ քա շա յին 
կար գում հան դես ե կող Ար թուր Ա լեք-
սան յա նը եզ րա փա կի չում 3:0 հաշ վով 
ա ռա վե լութ յան հա սավ Կու բան ներ կա-
յաց նող Յաս մա նի Դա նիել Ու գո Կաբ րե-
րա յի նկատ մամբ եւ նվա ճեց Բ րա զի լիա-
յում ըն թա ցող ա մա ռա յին Օ լիմ պիա դա յի 
ոս կե մե դա լը։ Հա յաս տա նի հա վա քա կա-
նի մեկ այլ ըմ բիշ` 66 կի լոգ րամ քա շա յին 
կա տե գո րիա յում հան դես ե կող Միհ րան 
Հա րութ յուն յա նը եզ րա փա կի չում, մար-
զա կան մեկ նա բան նե րի կար ծի քով, բա-
վա կան վի ճե լի մրցա վա րութ յան պայ-
ման նե րում` զի ջեց սերբ ըմ բի շին եւ վաս-
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տա կեց ար ծա թե մե դալ։ Գեր ծանր քա-
շա յին կար գում հան դես ե կող ծան րորդ 
Գոռ Մի նաս յա նը եր կա մար տում 451 
կի լոգ րամ արդ յուն քով գրա վեց երկ րորդ 
տե ղը եւ ար ժա նա ցավ ար ծա թե մե դա լի։ 
Նա խօ րեին ար ծա թե մե դալ էր վաս տա-
կել նաեւ ծան րորդ Սի մոն Մար տի րոս յա-
նը։ Այս պի սով` ՀՀ հա վա քա կա նը Բ րա-
զի լիա յի ա մա ռա յին Օ լիմ պիա դա յում 
օ գոս տո սի 18-ի ա ռա վոտ վա դրութ յամբ 
շա հած մեկ ոս կե եւ ե րեք ար ծա թե մե-
դալ նե րով ընդ հա նուր հաշ վով 36-րդ տե-
ղում էր։

17 օ գոս տո սի
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝ 

կա լա նա վայ րից ա զատ ար ձակ վեց 
« Ժա ռան գութ յան» փոխ նա խա գահ Ար-
մեն Մար տի րոս յա նը: Ն րա խա փան ման 
մի ջոց կա լան քը՝ փո խա րին վեց գրա վով: 
Գ րա վի չա փը դա տա րա նը սահ մա նել 
էր 1 մի լիոն դրամ: Մար տի րոս յա նը մե-
ղադր վում էր հու լի սի 29-ին Սա րի թա-
ղում զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն ներ 
կազ մա կեր պե լու մեջ:

18 օ գոս տո սի
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հե տաձ գեց 

« Նոր Հա յաս տան» շարժ ման ան դամ 
Անդ րիաս Ղու կաս յա նի խա փան ման մի-
ջոց կա լա նա վո րու մը փո խե լու հար ցի 
քննութ յու նը։

Ղու կաս յա նի փաս տա բան ներ Լու սի-
նե Սա հակ յա նը եւ Եր վանդ Վա րոս յա նը 
նիս տը հե տաձ գե լու մա սին միջ նոր դութ-
յուն ներ կա յաց րին դա տա րա նին՝ նշե լով, 
որ ցան կա նում են, որ պես զի Ղու կաս յա-
նը նույն պես մաս նակ ցի նիս տին։

19 օ գոս տո սի
« Նու բա րա շեն» քրեա կա տա րո ղա-

կան հիմն ար կից ա զատ ար ձակ վեց 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
մամ լո խոս նակ Դա վիթ Սա նա սար յա նը: 
Ա վե լի վաղ նրան մե կու կես մլն դ րա մի 
չա փով գրա վի դի մաց կա լան քից ա զա-
տե լու մա սին ո րո շում էր կա յաց րել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը: Սա նա սար յա նը, 

որ ձեր բա կալ վել էր զանգ վա ծա յին ան-
կար գութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու կաս-
կա ծան քով, ա վե լի ուշ կա լա նա վոր վել 
էր։

20 օ գոս տո սի
«Ե րե ւան յան ա մառ-2016» ե ռամս-

յա մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րով Ե րե ւա նի 
քա ղա քա պե տա րա նը մայ րա քա ղա քի 
Լե նինգ րադ յան փո ղոց-Ի սա կո վի պո ղո-
տա ճա նա պար հա հատ վա ծում, ինչ պե-
սեւ հա տուկ պատ րաստ ված հա րա կից 
տա րած քում անց կաց րեց միան գա մից 
մի քա նի էքստ րե մալ մար զա ձե ւե րի 
մրցույթ-փա ռա տոն: Մար զաե րաժշ տա-
կան շոուն մեկ նար կեց մաս նա կից նե-
րի շքեր թով, ո րից հե տո ցու ցադ րա կան 
ե լույթ ներ կազ մա կերպ վե ցին հե ծան վա-
յին սպորտ, կար տինգ, մո տոկ րոս եւ այլ 
մար զա ձե ւե րից: Ավ տո մո տո շոուն տե ւեց 
մի քա նի ժամ: Ա ռա ջին ան գամ կազ մա-
կերպ վել էր նաեւ ցե ղա կան վար ժեց ված 
շնե րի մրցույթ:

23 օ գոս տո սի
Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա-

սութ յան դա տա րա նը ռու սա կան 102-րդ 
ռազ մա հե նա կե տի զին ծա ռա յող Վա լե-
րի Պերմ յա կո վին դա տա պար տեց ցմահ 
ա զա տազրկ ման՝ նրան մե ղա վոր ճա-
նա չե լով գյում րե ցի Ա վե տիս յան նե րի 
յոթ հո գա նոց ըն տա նի քի սպա նութ յան, 
ա վա զա կա յին հար ձակ ման եւ հայ-թուր-
քա կան սահ մա նը հա տե լու փոր ձի մեջ: 
Հ րա պա րակ ված վճռում, սա կայն, նշված 
չէ, թե որ տեղ է պա տի ժը կրե լու Պերմ յա-
կո վը:

24 օ գոս տո սի
Ա րաբ կիր եւ Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար-

չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սութ-
յան դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝ 1 մլն դ րամ 
գրա վի դի մաց ա զատ ար ձակ վեց Հով-
սեփ Խուր շուդ յա նը: Ա վե լի վաղ զանգ-
վա ծա յին ան կար գութ յուն նե րի մեջ մե-
ղադր վող Խուր շուդ յա նը դա տա պարտ-
վել էր եր կամս յա կա լան քի:



74

Հայաստան-2016, երրորդ եռամսյակ. Փաստեր, իրադարձություններ

25 օ գոս տո սի
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու-

նը հան դես ե կավ հայ տա րա րութ յամբ, 
ո րում ող ջու նում է Ար մեն Մար տի րոս յա-
նի, Դա վիթ Սա նա սար յա նի եւ Հով սեփ 
Խուր շուդ յա նի մինչ դա տա կան ա զատ 
ար ձա կու մը: Միա ժա մա նակ նշվում է, 
որ դա տա րանն ամ բող ջա պես չի չե ղար-
կել իր ան դամն ե րի եւ բո լոր այն քա ղա-
քա ցի նե րի դա տա կան գոր ծե րը, ով քեր 
մաս նակ ցել են Սահ մա նադ րութ յամբ 
լիա զոր ված բո ղո քի խա ղաղ ակ ցիա-
նե րին: Ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յունն 
ի րա վա պահ մար մին նե րից պա հան-
ջում է զերծ մնալ քա ղա քա ցի նե րի դեմ 
շին ծու մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց նե լու 
ա րա տա վոր գոր ծե լա կեր պից, ա զատ 
ար ձա կել բո լոր քաղ բան տարկ յալ նե րին, 
այդ թվում՝ Անդ րիաս Ղու կաս յա նին եւ 
« Սաս նա ծռեր» խմբի գոր ծով կա լա նա-
վոր ված Ար թուր Սարգս յա նին, ով հայտ-
նի է «հաց բե րող» բնո րոշ մամբ:

 
28 օ գոս տո սի
Պ րա հա յում անց կաց ված շախ մա տի 

Եվ րո պա յի պա տա նե կան ա ռաջ նութ-
յու նում ի րենց տա րի քա յին խմբե րում 
հաղ թող նե րի դափ նի նե րի ար ժա նա ցան 
հա յաս տան ցի եր կու շախ մա տիստ ներ: 
Մին չեւ 12 տա րե կան նե րի շրջա նում Եվ-
րո պա յի չեմ պիոն հռչակ վեց Մա մի կոն 
Ղա րիբ յա նը՝ 9 հնա րա վո րից վաս տա կե-
լով 8 միա վոր, իսկ մին չեւ 18 տա րե կան 
պա տա նի նե րի շրջա նում՝ Մա նո ւէլ Պետ-
րոս յա նը՝ նույն քան հնա րա վո րից ա պա-
հո վե լով 7,5 միա վոր:

29 օ գոս տո սի
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժեց Ժի-

րայր Սե ֆիլ յա նի խա փան ման մի ջո ցը 
փո խե լու միջ նոր դութ յու նը: Սե ֆիլ յա նը 
կմնա կա լան քի տակ: Նա ձեր բա կալ վել 
էր հու նի սի 20-ին` ա պօ րի նի զենք կրե լու, 
պա հե լու, փո խադ րե լու մե ղադ րան քով: 
Օ գոս տո սի սկզբին այս գոր ծը, ինչ պես 
նաեւ անց յալ տա րի Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան 100-րդ տա րե լի ցին ըն դա ռաջ 
«զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն ներ նա-

խա պատ րաս տե լու» հոդ վա ծով հա րուց-
ված քրեա կան գոր ծե րը միաց վե ցին Պա-
րե կա պա հա կա յին գնդի գրավ ման կա-
պակ ցութ յամբ հա րուց ված քրգոր ծին: 
«Ք րեա կան գոր ծերն ի րար միաց նե լով` 
իշ խա նութ յուն ներն ու զում են հաշ վե-
հար դար տես նել ընդ դի մութ յան ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի նկատ մամբ»,- հայ տա րա-
րել է Սե ֆիլ յա նի դա տա պաշտ պան Ա րա 
Զա քար յա նը:

31 օ գոս տո սի
Հա յաս տա նի ա ռա ջին նա խա գահ Լե-

ւոն Տեր- Պետ րոս յա նը հան դի պեց Հա-
յաս տա նում Լե հաս տա նի ար տա կարգ 
եւ լիա զոր դես պան Ե ժի Մա րեկ Նո վա-
կովս կու հետ` վեր ջի նիս նա խա ձեռ նութ-
յամբ: Տա րած ված հա ղոր դագ րութ յան 
հա մա ձայն` հան դիպ ման ըն թաց քում 
քննարկ վել են Ընտ րա կան օ րենսգր-
քի փո փո խութ յուն նե րի հետ կապ ված 
վեր ջին զար գա ցում նե րը, Հա յաս տա նի 
ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը: Անդ րա-
դարձ է ե ղել ԼՂ հա կա մար տութ յան կար-
գա վոր ման ներ կա վի ճա կին, ինչ պես 
նաեւ հայ-լե հա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րի պատ մութ յանն ու հե ռան կար նե րին 
առնչ վող հար ցե րին:

31 օ գոս տո սի
Փա րի զում ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա-

խա րար Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը հան դի-
պեց Ֆ րան սիա յի եվ րո պա կան հար ցե-
րով պետ քար տու ղար Հար լեմ Դե զի րի 
հետ: Հա յաս տա նի ԱԳՆ մա մու լի եւ տե-
ղե կատ վութ յան վար չութ յան փո խանց-
մամբ՝ հան դիպ ման ըն թաց քում կող-
մե րը քննար կել են հայ-ֆրան սիա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րին, Հա յաս տան-Եվ-
րա միութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ յանն 
առնչ վող օ րա կար գա յին հար ցեր: Զ րու-
ցա կից ներն անդ րա դար ձել են նաեւ ԼՂ 
հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման գոր ծըն-
թա ցին` ընդգ ծե լով Վիեն նա յի եւ Սանկտ 
Պե տեր բուր գի գա գա թա ժո ղով նե րում 
ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն-
նե րի կա տար ման կա րե ւո րութ յու նը։
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1 սեպ տեմ բե րի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ 

Բա կո Սա հակ յա նը Ս տե փա նա կեր տի 
օ դա նա վա կա յա նում դի մա վո րեց Հա յաս-
տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նին:

ԼՂ նա խա գա հի պաշ տո նա կան կայ քէ-
ջի փո խանց մամբ՝ Հա յաս տա նի նա խա-
գա հը ժա մա նել է Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի Հան րա պե տութ յան հռչակ ման 25-րդ 
տա րե դար ձին նվիր ված տո նա կան մի ջո-
ցա ռում նե րի շրջա նակ նե րում:

1 սեպ տեմ բե րի
Ու սում նա կան տար վա մեկ նար կը 

Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տա րա նի են թա-
կա յութ յան դպրոց նե րում ազ դա րար վեց 
տո նա կան մի ջո ցա ռում նե րով: Դպ րութ-
յան օր վա առ թիվ մայ րա քա ղա քի տար-
բեր դպրոց ներ այ ցե լե ցին Ե րե ւա նի քա-
ղա քա պե տի տե ղա կալ նե րը, քա ղա քա-
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի պաշ տո-
նա տար այլ ան ձինք, վար չա կան շրջան-
նե րի ղե կա վար ներ:

 2 սեպ տեմ բե րի
Զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն ներ 

կազ մա կեր պե լու մեջ մե ղադր վող Անդ-
րիաս Ղու կաս յա նը դա դա րեց րեց հա-
ցա դու լը: Այս մա սին «Ա զա տութ յա նը» 
տե ղե կաց րել են ԱՆ քրեա կա տա րո ղա-
կան վար չութ յան հան րա յին կա պե րի 
բաժ նից: Ղու կաս յա նը հա ցա դու լի մեջ էր 
օ գոս տո սի 2-ից՝ շուրջ մեկ ա միս: Օ գոս-
տո սի 27-ին ԱՆ ՔԿՎ հան րա յին կա պե րի 
բա ժի նը հա ղոր դագ րութ յուն էր տա րա-
ծել` նշե լով, թե այդ օ րը Անդ րիաս Ղու-
կաս յա նը են թարկ վել է ար յան եւ մե զի 
լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան, ին չի 
արդ յուն քում պարզ վել է, որ նրա «ար-
յան ու մե զի կլի նի կա կան ցու ցա նիշ նե րը 
գտնվում են նոր մա յի սահ ման նե րում»: 
Օ գոս տո սի 29-ին Ղու կաս յա նը են թարկ-
վել էր նաեւ սո նոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ-
յան, պա թո լո գիա կան շե ղում ներ չեն 
հայտ նա բեր վել:

2 սեպ տեմ բե րի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը նշեց ան կա-

խութ յան հռչակ ման 25-ամ յա կը:
Ս տե փա նա կեր տում տո նա կան մի-

ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու հա մար 
ե րեկ Ղա րա բաղ էր մեկ նել նաեւ Հա յաս-
տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը:

Տո նի կա պակ ցութ յամբ շնոր հա վո րա-
կան ու ղերձ նե րով հան դես ե կան Հա յաս-
տա նի եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա-
գահ նե րը:

3 սեպ տեմ բե րի
Ե րե ւա նի «Ար մե նիա» Հան րա պե տա-

կան բժշկա կան կենտ րո նում 26-ամ յա 
Մա րիամ Թուն յա նը բնա կան ճա նա-
պար հով լույս աշ խարհ բե րեց քառ յակ: 
Ե րե խա նե րից եր կու սը տղա են, եր կու սը` 
աղ ջիկ: Ե րե խա նե րի ծնող նե րը բնակ-
վում են Գո րի սում եւ ու նեն 3,5 տա րե-
կան դուստր: Ե ղի շեի խոս քով` դուստ րը 
եւս ան չափ եր ջա նիկ է միան գա մից եր-
կու եղ բայր, եր կու քույր ու նե նա լու առ-
թիվ եւ ան համ բեր սպա սում է, թե երբ 
են մայ րը, քույ րերն ու եղ բայր նե րը տուն 
ժա մա նե լու: Բ նա կան ճա նա պար հով` ոչ 
ար հես տա կան բեղմ նա վոր մամբ, քառ-
յակ լույս աշ խարհ բե րե լը բա ցա ռիկ ե րե-
ւույթ է հա մար վում:

5 սեպ տեմ բե րի
Պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս տան ժա-

մա նեց Վ րաս տա նի վար չա պետ Գիոր գի 
Կ վի րի կաշ վի լին: «Զ վարթ նոց» օ դա նա-
վա կա յա նում Վ րաս տա նի իր գոր ծըն-
կե րո ջը դի մա վո րեց Հա յաս տա նի վար-
չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը: Ինչ պես 
հա ղորդ վում է,

դի մա վոր ման պաշ տո նա կան ա րա րո-
ղութ յու նից հե տո Վ րաս տա նի վար չա-
պե տի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յունն 
ու ղե ւոր վել է Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա-
հա մա լիր՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե-
լու Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի 
հի շա տա կին: Այ ցի շրջա նա կում նա խա-
տես վում են Վ րաս տա նի վար չա պե տի 
հան դի պում նե րը Հա յաս տա նի նա խա-
գահ Սերժ Սարգս յա նի, վար չա պետ Հո-
վիկ Աբ րա համ յա նի հետ:
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6 սեպ տեմ բե րի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նին իր 

հա վա տար մագ րե րը հանձ նեց Հա յաս-
տա նում Հու նաս տա նի նո րան շա նակ 
ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Նաֆ սի-
կա Նեն սի Է վա Վ րայ լան: Հան դիպ մանն 
անդ րա դարձ ե ղավ երկ կողմ եւ բազ մա-
կողմ ձե ւա չա փե րով հայ-հու նա կան գոր-
ծակ ցութ յու նը զար գաց նե լու հնա րա վո-
րութ յուն նե րին եւ առ կա մեծ նե րու ժին:

7 սեպ տեմ բե րի
Ե րե ւա նը մաս նակ ցեց Ի րա նի Իս լա-

մա կան Հան րա պե տութ յան Ղազ վին 
քա ղա քում անց կաց ված` Մե տաք սի ճա-
նա պար հի քա ղա քա պետ նե րի 11-րդ հա-
մա ժո ղո վին, ո րի շրջա նա կում քննարկ-
վե ցին Մե տաք սի ճա նա պար հի քա ղաք-
նե րի, այդ թվում` Ե րե ւա նի դե րա կա տա-
րումն ու հե տա գա հա մա տեղ ծրագ րե րի 
հնա րա վո րութ յու նը: 

8 սեպ տեմ բե րի
ՀՀ վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն 

այ սօր` Կա ռա վա րութ յան նիս տի ժա մա-
նակ, հայ տա րա րեց իր հրա ժա րա կա-
նի մա սին: « Մենք դե ռեւս ան ցու մա յին 
խնդիր ներ ու նե ցող եր կիր ենք, որ տեղ 
առ կա տնտե սա կան եւ սո ցիա լա կան 
ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար մեզ 
անհ րա ժեշտ են հա սա րա կութ յան եւ 
կա ռա վա րութ յան միաս նա կան ջան քեր: 
Իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ են նոր 
մո տե ցում ներ, նոր սկիզբ: Այդ պատ ճա-
ռով ես ո րո շել եմ հրա ժա րա կան տալ 
եւ նոր կա ռա վա րութ յուն ձե ւա վո րե լու 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել Նա խա գա-
հին: Պետք է մտա ծել մեր բո լո րի հա ջո-
ղութ յան մա սին եւ շանս տալ նոր կա ռա-
վա րութ յա նը՝ կա տար ված աշ խա տան-
քի հի ման վրա եւ նոր մո տե ցում նե րով 
հա մախմ բե լու հա սա րա կութ յա նը»,- իր 
խոս քում, մաս նա վո րա պես, նշեց Աբ րա-
համ յա նը:

Նույն օ րը տե ղի ու նե ցած ՀՀԿ խորհր-
դի նիս տում հա վա նութ յուն տրվեց վար-
չա պե տի պաշ տո նում Ե րե ւա նի նախ-

կին քա ղա քա պետ, « Հայ ռուս գա զար դի» 
նախ կին ղե կա վար Կա րեն Կա րա պետ-
յա նի թեկ նա ծութ յան ա ռա ջադր մա նը:

10 սեպ տեմ բե րի
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ԱԺ նա-

խա գահ Ա շոտ Ղուլ յանն ըն դու նեց ՀՀ 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան Ար-
ման Թա թո յա նի գլխա վո րած պատ վի-
րա կութ յա նը: Քն նարկ վե ցին ժո ղովր-
դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը, մար դու ի րա վունք նե րի 
ու քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե-
րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմն ե րի 
օ րենսդ րա կան կա տա րե լա գործ մա նը, 
Ար ցա խում սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խում նե րի գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող 
հար ցեր:

11 սեպ տեմ բե րի
Հայ ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցին 

սեպ տեմ բե րի 11-ին նշեց Խաչ վե րաց 
տո նը, ո րը Հայ ե կե ղե ցու հինգ տա ղա-
վար տո նե րից վեր ջինն է: Այն Խա չին 
նվիր ված տո նե րից ա մե նա կա րե ւորն 
է, ո րով հե տեւ նվիր ված է գե րութ յու նից 
խա չի վե րա դար ձի եւ փա ռա բա նութ յան 
հի շա տա կին: Հա յաս տան յայց ե կե ղե ցում 
Խաչ վե րա ցը տո նում են սեպ տեմ բե րի 
11-17-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հան դի պող կի րա կի օ րը:

13 սեպ տեմ բե րի
Ազ գա յին ժո ղո վում տե ղի ու նե ցավ 

«4+4+4» ձե ւա չա փով աշ խա տան քա յին 
խմբի կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում ընտ րա կան գոր ծըն թաց-
նե րի կազ մա կերպ ման եւ անց կաց ման 
մա սին փաս տաթղ թի վերջ նա կան կազմ-
ման եւ ստո րագր ման աշ խա տան քա յին 
նիստ, ո րի ըն թաց քում ԱԺ ՀՀԿ, ԲՀԿ, 
ՀԱԿ, ՕԵԿ եւ ՀՅԴ խմբակ ցութ յուն նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստո րագ րե ցին 
հայ տա րա րութ յուն: Նիս տի ըն թաց քում 
քա ղա քա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը` ի րենց տե սա կետ նե րը ներ կա յաց-
նե լով հայ տա րա րութ յան վե րա բեր յալ, 
այն ո րա կե ցին պատ մա կան ի րա դար-
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ձութ յուն, ո րը կա րող է շրջա դար ձա յին 
լի նել եւ բարձ րաց նել ընտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի նկատ մամբ հան րութ յան 
վստա հութ յու նը:

13 սեպ տեմ բե րի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը հրա-

մա նա գիր ստո րագ րեց Կա րեն Կա րա-
պետ յա նին ՀՀ վար չա պետ նշա նա կե լու 
մա սին:

14 սեպ տեմ բե րի
Եվ րա միութ յու նը ող ջու նեց Հա յաս-

տա նում ընտ րա կան բա րե փո խում նե րի 
վե րա բեր յալ կա ռա վա րութ յան եւ ընդ դի-
մութ յան մի ջեւ նոր հա մա ձայ նագ րի ստո-
րագ րու մը, որն ար վեց քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան հետ խորհր դակ ցե լով: 
Այդ մա սին այ սօր Թ վի թե րում գրել է ԵՄ 
ընդ լայն ման հար ցե րով հանձ նա կա տար 
Յո հա նես Հա նը:

«Եվ րա միութ յու նը պատ րաստ է 
ա ջակ ցել, այդ թվում՝ ֆի նան սա պես, այս 
կա րե ւոր հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նաց-
մա նը»,- վստա հեց րել է Հա նը: Ըստ Եվ-
րա հանձ նա ժո ղո վի ար տա քին հա րա բե-
րութ յուն նե րի հար ցե րով խոս նակ Մա յա 
Կո սի յան չի չի տա րա ծած հայ տա րա րութ-
յան՝ հա մա ձայ նութ յու նը դրա կան զար-
գա ցում է ընտ րա կան բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին։

16 սեպ տեմ բե րի
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը նա մակ հղեց 

Եվ րո պա յի ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ-
յան (ԵԺԿ) նա խա գահ Ժո զեֆ Դո լին՝ 
հայ ցե լով նրա «միջ նոր դութ յու նը, հոր-
դո րը եւ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ-
յուն նե րը» « Ժա ռան գութ յան» ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ Ա. Մար տի րոս յա նի, Դ. Սա նա-
սար յա նի, Հ. Խուր շուդ յա նի, քա ղա քա-
ցիա կան ակ տի վիստ ներ Ա. Ղու կաս յա նի 
եւ Կ.Եղ նուկ յա նի, «բազ մա թիվ այլ խղճի 
բան տարկ յալ նե րի» հար ցով: « Մեր ե րեք 
ա վագ ան դամ նե րին ներ կա յաց ված շին-
ծու մե ղադ րանք նե րը դե ռեւս չեն հան-
վել. նրանք տա կա վին են թարկ վում են 
քրեա կան հե տապնդ ման: Քա ղա քա ցիա-

կան ակ տի վիստ ներ Ա. Ղու կաս յա նը եւ 
Կ.Եղ նուկ յա նը շա րու նա կում են ա զա-
տազրկ ված մնալ: Խղ ճի բազ մա թիվ այլ 
բան տարկ յալ ներ ու խա ղաղ ցու ցա րար-
ներ մինչ օրս տա ռա պում են»,- մաս նա-
վո րա պես աս ված է Հով հան նիս յա նի նա-
մա կում:

17 սեպ տեմ բե րի
Էջ միա ծին քա ղա քի ա վա գա նու թեկ-

նա ծո ւի հա ղորդ ման հի ման վրա Հա-
յաս տա նի գլխա վոր դա տա խա զութ յան 
հատ կա պես կա րե ւոր գոր ծե րով քննութ-
յան վար չութ յու նում հա րուց վեց քրգործ 
Ք րեա կան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 1-ին կե տով եւ 149-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ  ու 5-րդ կե տե րով 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րի հատ կա նիշ նե րով՝ մի խումբ ան ձանց 
կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ 
բռնութ յուն գոր ծադ րե լու եւ դրա սպառ-
նա լի քի մի ջո ցով ա վա գա նու թեկ նա ծո-
ւին ա ռե ւան գե լու, վեր ջի նիս ընտ րա կան 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը խո չըն-
դո տե լու ա ռե րե ւույթ հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի դեպ քե րի առ թիվ: Գլ խա վոր 
դա տա խա զութ յան հա ղոր դագ րութ յան 
հա մա ձայն` հա րուց ված քրեա կան գործն 
ու ղարկ վել է Հա տուկ քննչա կան ծա ռա-
յութ յուն՝ նա խաքն նութ յուն կա տա րե լու 
հա մար:

Գլ խա վոր դա տա խա զութ յու նում կու-
սում նա սիր վի Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա-
տի, Ար մա վի րի, Ս յու նի քի եւ Տա վու շի 
մար զե րում տե ղի ու նե ցող ՏԻՄ ընտ-
րութ յուն նե րի քվեար կութ յան ըն թաց-
քում ընտ րա կան ի րա վուն քի հնա րա վոր 
խախտ ման վե րա բեր յալ տար բեր բնույ-
թի ա վե լի քան 200 տե ղե կատ վութ յուն: 
Դ րան ցից 108-ը, ո րոնք ա ռե րե ւույթ պա-
րու նա կել են հան ցա գոր ծութ յան հատ-
կա նիշ ներ, ու ղարկ վել են Ոս տի կա նութ-
յան տա րած քա յին ստո րա բա ժա նում-
ներ՝ ստու գո ղա կան գոր ծո ղութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:
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18 սեպ տեմ բե րի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը պար-

գե ւատ րեց Ռիո յի օ լիմ պիա կան խա ղե-
րում մե դալ ներ նվա ճած հայ մար զիկ-
նե րին: Հու նահ ռո մեա կան ո ճի ըմ բիշ ներ 
Ար թուր Ա լեք սան յա նը, Միհ րան Հա րութ-
յուն յա նը, ծան րորդ ներ Սի մոն Մար տի-
րոս յա նը եւ Գոռ Մի նաս յա նը պար գե-
ւատր վե ցին « Հայ րե նի քին մա տու ցած 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար ա ռա ջին 
աս տի ճա նի մե դա լով: Սարգս յա նը պար-
գե ւատ րեց նաեւ Հա յաս տա նի ազ գա յին 
օ լիմ պիա կան կո մի տեի նա խա գահ Գա-
գիկ Ծա ռուկ յա նին՝ Պատ վո շքան շա նով, 
ինչ պե սեւ ո լոր տի մի շարք այլ ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի:

19 սեպ տեմ բե րի
Միաց յալ Նա հանգ նե րի պետ քար տու-

ղար Ջոն Քեր րին շնոր հա վո րա կան ու-
ղերձ է հղել Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
25-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ: Ն րա նում 
մաս նա վո րա պես աս վում է. « Նա խա գահ 
Օ բա մա յի ու Միաց յալ Նա հանգ նե րի ժո-
ղովր դի ա նու նից շնոր հա վո րանք ներս 
եմ հղում հայ ժո ղովր դին ան կա խութ յան 
25-ամ յա կի առ թիվ, ո րը կնշվի սեպ տեմ-
բե րի 21-ին: Միաց յալ Նա հանգ նե րը խո-
րա պես ար ժե ւո րում է Հա յաս տա նի եւ 
Ձեր բո լո րի հետ իր ջերմ բա րե կա մութ-
յու նը: Այս գե ղե ցիկ տո նի առ թիվ լա վա-
գույն մաղ թանք ներս եմ հղում հայ ժո-
ղովր դին, ցան կա նում խա ղա ղութ յուն ու 
բա րօ րութ յուն ա ռա ջի կա տա րում»:

20 սեպ տեմ բե րի
Սերժ Սարգս յա նը հրա մա նագ րեր 

ստո րագ րեց փոխ վար չա պետ, նա խա-
րար ներ, նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի 
ղե կա վա րի ա ռա ջին տե ղա կալ նշա նա-
կե լու մա սին:

Հ րա պա րակ ված հրա մա նագ րի հա-
մա ձայն՝ Վա չե Գաբ րիել յա նը նշա նակ-
վել է Հա յաս տա նի փոխ վար չա պետ, մի-
ջազ գա յին տնտե սա կան ին տեգր ման եւ 
բա րե փո խում նե րի նա խա րար: Մեկ այլ 
հրա մա նագ րով Դա վիթ Հա րութ յուն յա նը 
նշա նակ վել է կա ռա վա րութ յան աշ խա-

տա կազ մի ղե կա վար-նա խա րար: Վեր-
ջին ներս այդ պաշ տոն նե րը զբա ղեց նում 
էին նաեւ նա խորդ կա ռա վա րութ յան 
կազ մում: Նա խա գա հի այլ հրա մա նագ-
րե րով՝ Ա շոտ Մա նուկ յա նը նշա նակ վել 
է է ներ գե տի կա յի եւ բնա կան պա շար-
նե րի, Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը՝ գյու ղատն-
տե սութ յան, Վա հան Մար տի րոս յա-
նը՝ տրանս պոր տի եւ կա պի, Վար դան 
Ա րամ յա նը՝ ֆի նանս նե րի նա խա րար: 
Այս ան ձինք նա խորդ կա ռա վա րութ-
յան կազ մում չկա յին: Սերժ Սարգս յա նի 
հրա մա նագ րե րով՝ Վար դան Ա րամ յա նը 
ա զատ վել է Հա յաս տա նի նա խա գա հի 
աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի ա ռա ջին 
տե ղա կա լի պաշ տո նից, ո րում նշա նակ-
վել է Ար գեն տի նա յում, Ու րուգ վա յում, 
Պե րո ւում ու Չի լիում Հա յաս տա նի ար-
տա կարգ եւ լիա զոր դես պա նի պաշ տո-
նից ա զատ ված Ա լեք սան Հա րութ յուն յա-
նը:

21 սեպ տեմ բե րի
Հա յաս տա նը տո նեց Ան կա խութ-

յան օ րը։ Այ սօր լրա ցավ ան կա խութ յան 
հռչակ ման 25-ամ յա կը: Ե րե ւա նում անց-
կաց վե ցին զո րա հան դես, բազ մա թիվ այլ 
մի ջո ցա ռում ներ` Հա յաս տա նի մայ րա քա-
ղա քում ու մյուս բնա կա վայ րե րում: Տո-
նի առ թիվ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը 
շնոր հա վո րա կան ու ղերձ ներ ստա ցավ 
օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի ղե կա-
վար նե րից, մի ջազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի, պե տա կան եւ հա սա րա-
կա կան հատ վա ծի, հո գե ւոր դա սի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րից, ան հատ նե րից: Շ նոր-
հա վո րա կան ու ղերձ ներ են հղել մաս նա-
վո րա պես Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նը, Ա մե րի-
կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի նա խա գահ 
Բա րաք Օ բա ման, Ֆ րան սիա յի նա խա-
գահ Ֆ րան սո ւա Օ լան դը, Չի նաս տա նի 
նա խա գահ Սի Ծին փի նը եւ տասն յակ 
այլ պե տութ յուն նե րի ղե կա վար ներ:

22 սեպ տեմ բե րի
Ա րաբ կիր եւ Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար-

չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
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վա սութ յան դա տա րա նը վճռեց եր կու 
ամ սով եր կա րաձ գել հու լի սին ՀՀ ոս-
տի կա նութ յան ՊՊԾ գնդի տա րած քը 
գրա ված « Սաս նա ծռե րի» ան դամ ներ 
Ա րա յիկ Խան դո յա նի, Պա վել Մա նուկ յա-
նի, Գա գիկ Ե ղիա զար յա նի եւ Գառ նիկ 
Հով սեփ յա նի կա լան քը: Պաշտ պան նե րի 
պնդմամբ՝ բո լոր դեպ քե րում էլ դա տա-
րա նը հիմն վել է քննի չի միջ նոր դութ յան 
վրա, որ տեղ քննի չը կաս կած ներ է հայտ-
նում, որ գտնվե լով ա զա տութ յան մեջ, 
նրանք կխո չըն դո տեն նա խաքն նութ յա-
նը: Ողջ օր վա ըն թաց քում դա տա րա նի 
շեն քի հա րա կից տա րած քում « Սաս նա 
ծռեր» խմբի ան դամ նե րի հա րա զատ նե-
րը, ա ջա կից նե րը բո ղո քի ակ ցիա ներ էին 
անց կաց նում:

23 սեպ տեմ բե րի
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հայ տա-

րա րութ յուն տա րա ծեց, որ ին քը եւ իր 
գլխա վո րած « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ-
ցութ յու նը միա նում են Ար դա րութ յան 
ար շա վին:

«Ու րախ եմ « Ժա ռան գութ յուն» կու-
սակ ցութ յան ա նու նից միա նալ «Ար դա-
րութ յուն Հա յաս տա նում» ար շա վին, ո րի 
մեկ նար կը տվե ցին Սերժ Թանգ յա նը, 
Վա հե Բեր բեր յա նը, Ա տոմ Է գո յա նը եւ 
այլ մտա վո րա կան ներ հա մայն աշ խար-
հից»,- աս ված է հայ տա րա րութ յու նում: 
Շա րու նա կութ յան մեջ Հով հան նիս յա նը 
հա վե լում է. « Սա մեր սե փա կան ազ գա-
յին ստու գա տեսն է, ո րը պետք է անց-
նենք ար ժա նա պատ վութ յամբ ու ա ռա-
քի նութ յամբ՝ եւ՛ նրանց ա նու նից, ով քեր 
կռվե ցին ու ըն կան, եւ՛ հա նուն նրանց, 
ով քեր ապ րե լու ու ա ռաջ նոր դե լու են 
վա ղը»:

24 սեպ տեմ բե րի
Դա տա րա նը բա վա րա րեց ի րա վա-

պահ նե րի միջ նոր դութ յու նը եւ եւս եր կու 
ամ սով եր կա րաձ գեց « Նոր Հա յաս տան» 
հան րա յին փրկութ յան ճա կա տի ան դամ 
Անդ րիաս Ղու կաս յա նի կա լան քը: Ղու-
կաս յա նը կա լա նա վոր վել է հու լի սի 29-ի 
գի շե րը Սա րի թա ղում տե ղի ու նե ցած 

ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո` մե ղադր-
վե լով զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն-
ներ կազ մա կեր պե լու մեջ։ Փաս տա բան 
Կա րեն Մեժ լում յա նը «ա պօ րի նի» ո րա-
կեց դա տա րա նի ո րո շու մը՝ ա սե լով, որ 
քննչա կան մար մի նը նույ նիսկ մեկ հիմ-
նա վո րում չի ներ կա յաց նում։ Ըստ նրա, 
Ղու կաս յանն ի րա կա նում որ պես քաղ-
բան տարկ յալ է պահ վում:

26 սեպ տեմ բե րի
Կա ռա վա րութ յան նա խա ձեռ նութ-

յամբ գու մար վեց ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը 
ար տա հերթ նիստ: Ի թիվս այլ հար ցե-
րի, օ րա կար գում էր « Կա ռա վա րութ յան 
կա ռուց ված քի մա սին» օ րեն քում փո փո-
խութ յուն կա տա րե լու նա խա գի ծը: Վար-
չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն ա ռա-
ջար կել է վե րաց նել քա ղա քա շի նութ յան 
նա խա րա րութ յու նը՝ այն դարձ նե լով 
Ճար տա րա պե տութ յան եւ մշա կու թա յին 
ար ժեք նե րի պահ պան ման կո մի տե, տե-
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր-
տը փո խան ցել տրանս պոր տի եւ կա պի 
նա խա րա րութ յա նը, որ պես ա ռան ձին 
կո մի տե ա ռանձ նաց նել զբո սաշր ջութ յան 
ո լոր տը, է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յու-
նը վե րան վա նել ներդ րում նե րի եւ ձեռ-
նար կա տի րութ յան ա ջակ ցութ յան նա-
խա րա րութ յուն:




